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Projeto De Produto Mike Baxter
Nos textos deste livro procurei resumir os principais conceitos, pensamentos e filosofias do Marketing. Além das observações e conceitos de grandes profissionais da área de Marketing, que tratam como um tema fundamental da administração das empresas, ressaltam também como uma
ferramenta onde é de fundamental importância a comunicação clara e objetiva. Particularmente acredito que estes textos serão de extrema utilidade para os profissionais que atuam na área de vendas das empresas, gestores/gerentes, vendedores e promotores de merchandising que
utilizam-se dos ensinamentos do Marketing diariamente, e muitos nem se dão conta. Existe também dicas de Comunicação, Merchandising, Promoções e Campanhas Institucionais e seus significados. Pode servir como ajuda no esclarecimento de dúvidas de jovens estudantes e profissionais
que estão prestes a definir em qual curso, profissão, ou segmento atuar. Espero que possa ajudá-los como ajudou-me com conhecimentos que necessitei buscar quando exerci as funções na área comercial/vendas.
Design do Objeto tem como fundamento a rica experiência prática e didático-pedagógica de muitos anos do Prof. Dr. João Gomes Filho na área de Design, atuando em empresas de grande porte, pesquisando e lecionando em cursos de graduação e pós-graduação. Como professor, ele
constatou a necessidade de oferecer uma sólida base de apoio teórico-conceitual e prático aos estudantes de Design e, por extensão, também aos profissionais que já atuam na área, como um reforço metodológico. Foi daí que surgiu este livro, o qual aborda as diversas especialidades e áreas
de atuação do Design, como em Design do Produto, Design Gráfico, Design de Moda, Design de Ambientes, Design Conceitual, entre outros. Substancialmente enriquecido por centenas de imagens que ilustram todos os assuntos abordados, a obra estabelece critérios, parâmetros, atributos
e qualidades otimizantes, com o objetivo final de traduzir, tanto na concepção quanto na produção, objetos com padrão de excelência em termos funcionais, operacionais, ergonômicos, tecnológicos, estéticos, simbólicos, dentre outras perspectivas. Para esta segunda edição, o autor
elaborou um ensaio analítico sobre Design Emocional, que, em sua visão, transmite a ideia de que, por meio do seu design, o produto materializado pode estimular de maneira agradável ou comovente a sensibilidade do seu usuário.
A Engenharia da Produção é resultado do conhecimento, técnicas e ferramentas de gestão e conscientização para produzir melhor e com menos recursos. Convido você gestor e profissional da Engenharia de Produção e áreas afins a buscar novos conhecimentos de relevante interesse em
Engenharia e Gestão da Produção, Sistemas Integrados de Gestão, Gestão da Qualidade, Desenvolvimento de Produtos e Gerenciamento de Projetos. O propósito deste livro Tópicos Especiais em Engenharia de Produção é fomentar o compartilhamento do conhecimento oriundos das mais
diversas áreas do saber no sentido de projetar, aperfeiçoar a Engenharia de Produção e áreas afins, ele destina-se a estudantes, professores e profissionais que desejam conhecer pesquisas oriundas do campo de atuação da Engenharia de Produção. Apresenta-se como uma obra de rápida
consulta nas áreas de conhecimento que explora. O leitor encontrará estudos científicos em áreas importantes da Engenharia de Produção. O livro está organizado em dezesseis capítulos. O primeiro capítulo apresenta um estudo a exposição ao Ruído Ocupacional. Os capítulos segundo e
terceiro abordam estudos em Engenharia e Gestão da Produção. Os capítulos subsequentes apresentam estudos nas áreas de conhecimento e atuação da Engenharia de Produção e áreas afins. Desejo uma excelente leitura, e que as discussões e reflexões possam contribuir com a formação
dos estudantes, professores e profissionais de Engenharia de Produção.
O livro fornece base prática para os primeiros traços em Técnicas de Apresentação de Projetos, Esboço de Projetos, Desenho Artístico, Croqui, Estrutura e Organização da Forma, Criatividade, Geometria Bi e Tridimensional e disciplinas similares. O conteúdo é objetivo e conciso.
PROJETO DE PRODUTO
conceitos e métodos
Produtividade Em Foco
Ergonomics for the New Millennium, July 29 Through August 4, 2000, San Diego, California, USA.
Creating the Perfect Design Brief
Moda E Hipermídia
adoção de aprendizagem de máquina para auxílio à tomada de decisões estéticas em projetos de embalagens ecologicamente orientadas

Em "O produto embalagem da produ
o ao marketing: uma análise sob a perspectiva do consumidor no ato da compra" s o analisados diferentes aspectos que influem na cria
o da embalagem. Conhecida também como o vendedor silencioso, a embalagem tem mais do que a fun
o de armazenar, conservar, transportar e proteger. Ela precisa informar, se comunicar, encantar o consumidor.
Precisa transmitir as ideias da empresa, solidificar a imagem do produto e, dentre tantas fun
es, agregar valor. Esta publica
o é destinada a estudantes, pesquisadores, profissionais e interessados pela embalagem, empresa, sociedade e o consumidor.
Successful interaction with products, tools and technologies depends on usable designs and accommodating the needs of potential users without requiring costly training. In this context, this book is concerned with emerging ergonomics in design concepts, theories and applications of human factors knowledge focusing on the discovery, design and understanding of human interaction and usability
issues with products and systems for their improvement. This book will be of special value to a large variety of professionals, researchers and students in the broad field of human modeling and performance who are interested in feedback of devices’ interfaces (visual and haptic), user-centered design, and design for special populations, particularly the elderly. We hope this book is informative, but
even more - that it is thought provoking. We hope it inspires, leading the reader to contemplate other questions, applications, and potential solutions in creating good designs for all.
Este livro apresenta uma metodologia de projeto de produto orientado para as necessidades do consumidor e do mercado. Aborda conceitos organizados em forma de 'ferramentas' para serem utilizados como produtos simples, encomendados por instrumentos durante a atividade de projeto. A teoria é ilustrada com diversos casos de aplica
o prática. Todos eles foram baseados em projetos
desenvolvidos pelo próprio autor e sua equipe do Design Research Centre, ligada à Universidade de Brunel, na Inglaterra.
Providing a synthesis of practical blueprint and theoretical field guide to managing design, this comprehensive reference shows how the various disciplines of design - product, packaging, graphic and environmental - create value and contribute to company performance.
Tópicos especiais em engenharia de produ
o1
Industrial Design
20th ISPE International Conference on Concurrent Engineering
uma análise sob a perspectiva do consumidor no ato da compra
Moda e Sustentabilidade: uma reflex o necessária
Proceedings
Advances in Ergonomics In Design, Usability & Special Populations: Part II
Enfrentando uma competição severa, as empresas em todo o mundo investem cada vez mais no design como poderoso meio de aumentar a qualidade dos produtos e se diferenciar dos seus concorrentes. Este livro apresenta uma metodologia de projeto de produto orientado para as necessidades do
consumidor e do mercado. A sua abordagem é bastante prática, com os principais conceitos organizados em forma de "ferramentas" para serem utilizados como produtos simples, encomendados por instrumentos durante a atividade de projeto. A teoria é ilustrada com diversos casos de aplicação prática.
Todos eles foram baseados em projetos desenvolvidos pelo próprio autor e sua equipe do Design Research Centre, ligado à Universidade de Brunel, Inglaterra. Referem-se a pequenas e médias empresas da região.
A 3ª Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura (Sepec) da Universidade Federal de Pernambuco reuniu o 5º Encontro de Extensão e Cultura (Enexc), o 2º Programa de Educação Tutorial (PET) e o 2º Encontro UFPE no Meu Quintal, e foi cenário para o compartilhamento de pesquisas, práticas, projetos e
experiências, além de representar, também, uma oportunidade de honrar o compromisso institucional de dar aos/às estudantes de graduação da UFPE uma formação integral e transversal. Assim, a presente publicação consolida, em formato de anais, os resumos dos trabalhos científicos submetidos,
aprovados e apresentados na forma de comunicações orais pelos/pelas estudantes e seus/suas orientadores/as, resultantes de projetos de ensino, extensão e cultura desenvolvidos em 2018 e 2019. Os trabalhos aqui reunidos e toda sua diversidade de temas, para além de sua relevância científica, são, de
fato, frutos de uma formação cidadã que proporciona e estimula a troca e o diálogo dos saberes, sobretudo, visando à criação de uma sociedade mais igualitária e desenvolvida.
O livro apresenta a discussão de uma possibilidade de convergência entre a linguagem da moda e a linguagem hipermidiática. Partindo da história da hipermídia e da história da moda, a obra busca refletir sobre os fenômenos que as constituíram. O estudo tem como suporte a semiótica cognitiva aplicada, a
qual é utilizada na leitura interpretativa das duas áreas que constituem o percurso teórico do texto: hipermídia e moda. O texto analisa a era digital como desencadeadora de um tipo de consumo cujas características podem ser esquadrinhadas na analogia com a linguagem hipermidiática. Assim, para
compreender a congruência possível entre as duas linguagens, primeiramente, buscou-se levantar as características da hipermídia vista como linguagem. Neste sentido, temas como não-linearidade, hibridização das matrizes sonoras, visuais, verbais, estrutura labiríntica, foram fundamentais para esse
desenho. O mesmo se fez com a moda, percorrendo temáticas como: efemeridade, sistema da moda, tecnologia, remix, fast fashion. A partir das características levantadas foi possível traçar algumas analogias entre as duas linguagens, tendo sempre a base semiótica como fundamento do processo
interpretativo empreendido, procurando mostrar que há uma semelhança rítmica e estrutural entre a linguagem hipermidiática e a linguagem da moda.
Industrial Design: Materials and Manufacturing Guide, SecondEdition provides the detailed coverage of materials andmanufacturing processes that industrial designers need without thein-depth and overly technical discussions commonly directed towardengineers. Author Jim Lesko gives you the practical
knowledge youneed to develop a real-world understanding of materials andprocesses and make informed choices for industrial designprojects. In this book, you will find everything from basic terminology tovaluable insights on why certain shapes work best for particularapplications. You'll learn how to extract
the best performance fromall of the most commonly used methods and materials.
The Art and Science of Material Selection in Product Design
History, Theory and Practice of Product Design
Design for the Whole Population
América Latina
Como se cria
Text & Cases
A Step-by-step Guide to the Transformational Change of Anything
O livro Introdução ao Design Inclusivo é uma leitura fundamental para pessoas imersas na área do Design. Nele consta toda a filosofia do Design Inclusivo, um caminho para ensiná-lo nos cursos de graduação em Design e reflexões sobre processos projetuais que favorecem a elaboração de produtos inclusivos. No Brasil, a pesquisa em torno desse tema está cada vez mais presente na área
do Design, e as principais referências que embasam as investigações vêm do exterior. Em vista disso, este livro é um dos pioneiros no Brasil a tratar do Design Inclusivo na área do Design, portanto, traz uma contribuição significativa para a evolução do tema no nosso país. Danila Gomes convida-nos a uma reflexão sobre as nossas práticas enquanto designers. Ela nos apresenta a filosofia do
Design Inclusivo como um novo olhar diante dos projetos e vai além: mostra-nos que compreender a diversidade funcional é obter uma nova percepção diante das pessoas que estão ao nosso redor. Entender que somos todos diferentes em limites e em habilidades é o primeiro passo para construir um olhar livre de barreiras. A autora traz para a discussão os limites e a amplitude dessa
abordagem de uma forma leve e prática. Acredita-se que contemplar a diversidade funcional é uma atitude fundamental na busca por um design de qualidade. Esta obra proporciona ao leitor uma quebra de paradigmas e, essencialmente, uma nova maneira de ver o Design.
PROJETO DE PRODUTOGUIA PRATICO PARA O DESIGN DE NOVOS PRODUTOS
Inovação é a palavra-chave para o futuro dos negócios nas startups. Grandes empreendedores abalaram o mercado com soluções criativas, novos produtos, serviços e processos revolucionários. A era da informação trouxe à tona novos mercados, novas formas de negociar e novos tipos de organizações. As startups surgiram deste novo cenário trazendo uma regra inegociável para você
que quer entrar e se manter no mundo do empreendedorismo com sucesso: a de sempre inovar. Neste livro, Ivam Galvão Filho apresenta uma visão de todo o processo relacionado à inovação dentro das organizações. Você verá que é uma trajetória que envolve a aquisição, preservação e gestão do conhecimento, passa pela criação de ambientes adequados, gestão de equipes criativas e
adoção de comportamentos criativos pelos colaboradores, até que finalmente gera um produto, serviço ou processo inovador. Este novo artefato somente poderá revolucionar o mercado se sobreviver aos processos seguintes, e para isso o autor também aborda desenvolvimento e gestão de projetos, formas de financiamento, elaboração do Business Model Canvas, MVP, Pitch, entre
outras noções importantes para todo empreendedor.
Esta Obra é uma criação do Grupo de Escrita da Universidade CEUMA cuja proposta é de inserção do aluno à produção científica. Neste sentido, os capítulos desenvolvidos no livro, abordam teorias e conceitos preconizados nos estudos da Engenharia de Produção e que, a ao final, evidenciar toda a aplicabilidade dos conceitos.
Teoria e prática em Administração - perspectivas da Administração Pública e Empresarial
Managing Imitation Strategies
Design sem Designer
Using Design to Build Brand Value and Corporate Innovation
Marketing Tradicional Ou Digital
Advances in Ergonomics In Design, Usability & Special Populations: Part III
Universidade Pública: ideias em formação
A obra reúne estudos relacionados à Educação, Ergonomia, Tecnologia Assistiva e Produto, produzidos pelo Programa de Pós-graduação em Design da Universidade Estadual Paulista - UNESP-Bauru (PPGDesign-UNESP).
Em quase uma centena de dossiês – divididos em Literatura, Tradução, Artes, Teatro e Cinema –, o leitor, mesmo iniciante, poderá compreender o que é a Crítica Genética bem como sua importância nos processos de produção artística. Em trinta anos de desenvolvimento na área, o Brasil se tornou referência nesses estudos, pois diferente de seu país de origem, a França, aqui a Crítica Genética, para além da Literatura, aprofundouse em todas as áreas da produção artística, com resultados extremamente positivos, permitindo trazer à luz fatos inéditos até mesmo para a historiografia brasileira, como no exemplo de Dom Pedro II, amante das ciências, da arte e das letras, traduziu para a Língua Portuguesa grandes cânones da Literatura Universal, sendo reconhecido internacionalmente pelo seu trabalho intelectual, esta faceta do Imperador permanece até hoje
desconhecida do público. Neste Compêndio o leitor terá um panorama dos processos de criação literária e artística da modernidade e da contemporaneidade por meio dos estudos desenvolvidos na América Latina, podendo acompanhar dossiês de produção que apresentam as bibliotecas, as cartas, as amizades, os diários, os pontos de vista, a cena cultural e social de cada artista, revelando que o fazer literário e artístico não é dom, se
constrói em rede e num processo que, muitas vezes, leva toda uma vida.
Este livro foi escrito para os leitores que estudam, pensam, discutem, lecionam e praticam design, quaisquer que sejam suas áreas específicas. Ele reúne grande variedade de informações sobre questões muito abrangentes a respeito do design, com conceitos, fundamentos, teorias, ideias, sugestões e métodos apresentados e explicados com exemplos, imagens e linguagem acessível.
Este livro apresenta uma pesquisa norteada pelo método Design Science Research, que, apoiado na tradição do próprio Design, objetiva contribuir para a base de conhecimento de fundamentos e metodologias. Teve como objetivo principal investigar, por meio da percepção visual dos consumidores, a Qualidade do Valor Ambiental Percebido em embalagens ecologicamente orientadas, considerando a correlação entre os aspectos
visuais estéticos e a capacidade de influência destes para a avaliação das configurações. A seleção dos aspectos visuais estéticos é abordada como responsável por evocar interpretações para a comunicação visual acerca do valor ambiental agregado, sendo nesta perspectiva o designer visto como um decisor. A complexidade inerente aos projetos de embalagens, aliada à demanda por expor o valor ambiental, demostra a necessidade de
ferramentas que auxiliem o designer a tomar decisões de cunho estético, e que contribuam para o reconhecimento das embalagens ecologicamente orientadas em ambientes de consumo. Para colaborar com esta problemática, foi desenvolvido, a partir de métodos inerentes à área de Aprendizagem de Máquina e da Estética Empírica, um Modelo denominado QVAP, que objetivou disponibilizar informações passíveis de serem
consultadas por profissionais de design, a fim de norteá-los mediante recomendações sobre quais modificações estéticas podem ser realizadas para melhoria da comunicação sobre o valor ambiental agregado.
em arquitetura, projeto de produto, comunicação visual e design de interior
Design Management
Design do objeto – bases conceituais – 2ª edição
Volume 1
Criatividade e inovação
Livro de destaques: Feira de Iniciação Científica 2016
Complex Systems Concurrent Engineering
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Resulting from a three-year research project entitled i design and funded by the Engineering and Physical Sciences Research Council, the ideas in this study reflect the need to overcome the complexities of designing objects and systems that are socially inclusive.
Este livro reúne importantes informações sobre as relações entre e Moda e os princípios da Sustentabilidade. Apresentamos uma série de dados, propondo uma maior contextualização do assunto e reflexões no que tange nosso estilo de vida, nossos hábitos de consumo e nossos modelos de negócios. Designers de Moda atuam em áreas que envolvem as relações sociais, ambientais e
econômicas e, as informações aqui propostas podem ser refletidas gerando conhecimento e possibilitando transformação na área e no processo criativo. Dividido em quatro capítulos, o livro aborda o campo da Moda, o consumo e suas implicações com a sustentabilidade; as questões de responsabilidade socioambiental na moda enquanto gestão, difusão, criação, formação acadêmica e marcas
pioneiras; os principais materiais, matérias primas e serviços considerados sustentáveis e seus aspectos sociais, ambientais e econômicos; reflexões sobre a dicotomia consumo/moda; e uma abordagem sobre as novas percepções dos estudantes e profissionais de Design de Moda quanto a materialidade, conceitos e consciência sobre o referido assunto: sustentabilidade.
Compreender o fenômeno das Indústrias Criativas se faz oportuno – e necessário –, visto que as mesmas têm se destacado das demais pois possui, justamente, a criatividade como elemento diferencial. Howkins (2001)1 discorre que os detentores das ideias se tornaram profissionais mais importantes do que os que operam máquinas e, em muitos casos, até mais do que os que as possuem.
Enquanto discutem-se inúmeras formas de diferenciação em mercados extremamente disputados, a criatividade prova, dia após dia, que pode ser esse agente díspar que as organizações tanto buscam. Criar pode ser, inclusive, uma questão de sobrevivência empresarial, dadas as incertezas em relação ao presente/ futuro, principalmente se considerarmos o contexto mutável em que vivemos,
onde surgem, a cada momento, novos problemas e situações que exigem, de forma direta e em uma rapidez impensada, soluções e decisões altamente criativas (DUAILIBI; SIMONSEN JÚNIOR, 20092). Sendo assim, buscando compartilhar pesquisas e casos acerca das dimensões formadoras das Indústrias Criativas, a Universidade Feevale apresentou, no dia 26 de junho de 2015, o I
Congresso de Indústrias Criativas. O evento teve como objetivo a realização de palestras e grupos de trabalho que inovassem e discutissem o campo dos processos produtivos de diversos setores criativos, como Publicidade, Moda, Design, Jogos Digitais, Cinema, Música e Arte, entre outros. Nas páginas seguintes, o leitor tem a oportunidade de conhecer os textos enviados ao Congresso,
aproximando-se dos diversos campos que compõem o universo complexo e instigante das Indústrias Criativas. Busca-se, dessa forma, oportunizar a professores, pesquisadores e estudantes de programas Strictu Sensu, um maior contato com a área, visto que os estudos que permeiam a produção científica nacional são, ainda, introdutórios e incipientes. Boa leitura a todos!
A universidade deve sua existência à construção do conhecimento. A divulgação, a discussão e o consequente aprimoramento deste conhecimento têm espaço reconhecido e consolidado em eventos como a Feira de Iniciação Científica (FIC), um dos quatro eventos que compõem o Programa Inovamundi da Universidade Feevale. A FIC 2016 manteve a quantidade e a diversidade de trabalhos
científicos de anos anteriores e manteve a busca pelo aprimoramento de todos processos a fim de qualificar constantemente o evento. Nesse ano, foram submetidos à avaliação 849 resumos científicos. A análise classificatória selecionou 828 trabalhos que foram apresentados em forma de sessões temáticas e no formato de pôsteres virtuais. Destes, 60 foram inscritos por acadêmicos de 22
diferentes Instituições de ensino brasileiras. No que tange às áreas do conhecimento, 283 trabalhos aceitos pertencem às Ciências da Saúde, 174 às Ciências Exatas e Tecnológicas, 174 às Ciências Humanas, Letras e Artes e 197 às Ciências Sociais Aplicadas.
Indústrias Criativas
Projeto de Produto
Anais da 3ª SEPEC (Vol. 1)
Guia Prático para o Design de Novos Produtos
Materiais e design
Inclusive Design
GUIA PRATICO PARA O DESIGN DE NOVOS PRODUTOS
For students of design, professional product designers, and anyone interested in design equally indispensable: the fully revised and updated edition of the reference work on product design. The book traces the history of product design and its current developments, and presents the most important principles of design theory and methodology, looking in particular at
the communicative function of products and highlighting aspects such as corporate and service design, design management, strategic design, interface/interaction design and human design.. From the content: Design and history: The Bauhaus; The Ulm School of Design; The Example of Braun; The Art of Design Design and Globalization Design and Methodology:
Epistemological Methods in Design Design and Theory: Aspects of the Disciplinary Design Theory Design and its Context: From Corporate Design to Service Design Product Language and Product Semiotics Architecture and Design Design and Society Design and Technological Progress
O conteúdo aqui apresentado defende que as relações de todas as fases projetuais que constituem o processo de design devem ser presididas por integrações de métodos, conhecimentos e teorias de diversas disciplinas. E que o processo de design não é apenas constituído pelas fases projetuais, mas pelas ações que se estabelecem entre elas. O conjunto dessas
relações constitui a organização do processo. Se considerarmos que dentro do processo de projeto há uma sequência de passos que partem de uma necessidade ou um problema até a solução ou produto, entendemos que existe em cada passo um conjunto de ações que são realizadas por indivíduos com pontos de vista cognitivamente diversos. Havendo uma interrelação de múltiplas ideias, informações, opiniões, teorias em intercâmbio contínuo. O designer trabalha a nível pluri e multidisciplinar integrando métodos, teorias de diversas disciplinas. Durante um projeto de design, os métodos de projeto advindos de diversas áreas do saber tentam exteriorizar o pensamento da equipe de projeto. Esta exteriorização é um auxiliar
significativo quando se trabalham problemas complexos, já que proporcionam meios pelos quais todos os participantes da equipe possam visualizar o andamento do projeto e contribuir de forma objetiva no processo. Dessa forma, este livro foi pensado e elaborado para alunos e professores de design de produtos, trata-se de um guia de técnicas e ferramentas de
projeto que visa ser um auxílio no desenvolvimento de projetos. Está configurado com explicações de 40 métodos de projeto por meio de textos, infográficos e exemplos como um conjunto de práticas organizadas não apenas para transmitir informações sobre métodos de projeto, mas para ensinar a aplicar os mesmos de forma eficiente nas diversas fases projetuais.
Dessa forma, é um material adequado para Planejar, Analisar, Sintetizar e Criar, atividades que são articuladas nos eventos que caracterizam o processo de design. A leitura deste livro não precisa ser do começo ao fim; configurado como um guia, pode e deve ser consultado a qualquer momento. É um material didático e, como tal, tem propósitos de ensino,
aprendizagem para ser utilizada nas disciplinas de Projeto de Produto e Metodologia de Projeto nos cursos de design. O material apresentado fornece conhecimentos de métodos de projeto para o design de produtos. Cada método é apresentado em forma de infográfico de modo didático, claro e intuitivo, também são propostos exemplos que foram realizados em sala
de aula em cursos de design. Este livro defende que os métodos de projeto não apenas devem ser aprendidos, eles devem ser assimilados e praticados. Assim, espera-se que o leitor seja também um praticante de um projeto baseado na exteriorização do pensamento.
An extensive process of market research & product development has formed the basis for this new edition. It covers all of the underlying concepts, processes of development & analytical methods of corporate strategy within a variety of organisations.
Apesar do aparente contrassenso do título deste pequeno livro, o conjunto de ideias apresentadas nas páginas que se seguem são extremamente verdadeiras no que tange às minhas concepções filosóficas, científicas e éticas. O objetivo deste livro não é defender alguma forma alternativa para o diverso e, de certa forma, esquizofrênico espectro de atividades
humanas rotuladas como Design. Pelo contrário, os textos curtos e ideias concisas aqui reunidas se propõem, irresponsavelmente, a preencher integralmente todas as lacunas e deficiências ontológicas daquilo que chamamos de Design. É certo que tal empreitada gerará o dobro de problemas epistemológicos com as respostas que propõe, mas esse não chega a ser
um problema para o objetivo anunciado. Este é um livro-rachadura, não um livro-argamassa.
The Strategy Manual
Materials and Design
Marketing digital
Modelo para avaliação da Qualidade do Valor Ambiental Percebido
Exploring Corporate Strategy
40 métodos para design de produtos

The Strategy Manual is a practical handbook for anyone interested in the creation, management or governance of strategy. It demystifies strategy and provides a step-by-step guide on how to do it well.
A indústria de lácteos tem crescido no Brasil de maneira expressiva, com isso, as organizações têm se modernizado e procuram cada vez mais ganhar espaço, com o objetivo de superar a concorrência, maximizar os lucros e ganhar a confiança do consumidor, em um mercado onde a
fidelidade está cada vez mais difícil. Estruturas sólidas de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) são fundamentais para que as empresas se mantenham proativas no mercado e possam ser as primeiras a ocuparem nichos ainda disponíveis no mercado. O trabalho acadêmico
que deu origem a este livro mapeou como tais práticas acontecem no Brasil até o ano de 2010 e realizou o levantamento de como os processos de PD&I são trabalhados nas principais indústrias lácteas do país por meio de entrevistas com os gestores destas empresas. Os
resultados encontrados foram confrontados com o levantamento bibliográfico, permitindo o estudo do modelo mais assertivo à execução de projetos de PD&I. A metodologia proposta foi testada ao longo do trabalho, tendo sido utilizada para a produção de um sorvete à base de
leite zero lactose para uma média empresa da Zona da Mata do estado de Minas Gerais.
A Série Universitária foi desenvolvida pelo Senac São Paulo com o intuito de preparar profissionais para o mercado de trabalho. Os títulos abrangem diversas áreas, abordando desde conhecimentos teóricos e práticos adequados às exigências profissionais até a formação ética
e sólida. Marketing digital traça um panorama dos principais conceitos e temas do marketing digital. A partir de cases reais, o livro traz assuntos que mostram toda a dinâmica de mercado, favorecendo uma educação continuada. O atual mercado digital ainda é recente se
comparado às mídias tradicionais; por isso, a ideia é apresentar as principais tendências, bem como o surgimento de novos formatos, novas mídias e novas tecnologias. Tal conhecimento permitirá ao profissional trabalhar em um funil de vendas planejado, monitorando os leads
e aumentando as conversões. O objetivo é proporcionar ao leitor uma visão geral sobre aspectos fundamentais na gestão do marketing digital nos mais diversos segmentos.
Este livro explora o papel dos materiais e da fabricação no design de produtos, dando ênfase particular ao modo como a materialidade de um objeto (do que ele é feito e como é feito) pode ser manipulada para criar estética e funcionalidade de um produto. Seus autores se
preocuparam igualmente com questões relacionadas à viabilidade de produção e à sustentabilidade de um sistema. Os métodos apresentados aqui são apoiados por cerca de 100 perfis de materiais e processos de fabricação que dão ênfase aos atributos mais relevantes para o
design de produtos.
Desenho de projetos
How to Manage Design for Strategic Advantage
Design
Entre na Era das Startups
A arte e ciência da seleção de materiais no projeto do produto
Teoria, aplicação e geração de conhecimento
Collaboration, Technology Innovation and Sustainability
Clique aqui para fazer o download gratuito deste livro. Link: https://drive.google.com/file/d/1SS_CWM8kd28UFLjNCTV5raWPKFUTO7kM/view?usp=sharing A teoria e a prática em administração se encontram em uma relação indissociável, em que se complementam e se potencializam. As teorias em
administração se dedicam a descrever a forma como determinados fenômenos práticos ocorrem no âmbito das organizações e/ou prescrever medidas a serem praticadas por gestores quando se deparam com determinados fenômenos organizacionais. Neste contexto de evolução conjunta da teoria e da prática
organizacional, pesquisadores, professores, estudantes e profissionais da administração buscam continuamente maior assertividade em descrever os fenômenos organizacionais, bem como em prescrever práticas a serem implementadas nas organizações. É exatamente a partir desta inter-relação entre a
teoria e a prática em administração que este livro contribui com estudos teóricos e empíricos acerca de fenômenos organizacionais no âmbito da gestão pública e da gestão empresarial.
Pioneers -- those innovative "first movers" who enter markets before competitors - are often deified as engines of economic growth while imitators are generally scorned as copycats and shameful followers. But who most often wins? Drawing on seven years of research, Steven Schnaars documents
that, in sharp contrast to conventional beliefs, imitators commonly surpass pioneers as market leaders and attain the greatest financial rewards. How do they do it? In this ground-breaking book -- the first to formulate imitation strategies for managers -- Schnaars systematically examines 28
detailed case histories, from light beer to commercial jet liners, in which imitators such as Anheuser-Busch and Boeing prevailed over pioneers. He describes the marketing wars, court battles, and even personal vendettas that often resulted, and shows that imitators have several clear
advantages. Pioneers are forced to spend heavily on both product and market development. They also risk making costly mistakes. Pioneers often aid in their own destruction, thrown into confusion by rapid growth, internal bickering, and the neverending search for expansion capital. Moreover,
imitators do not have to risk expensive start-up costs or pursuing a market that does not exist, enabling them to quickly outmaneuver pioneers once the market is finally shaped. By patiently waiting on the sidelines while the innovator makes the mistakes, imitatorscan also usurp benefits from
the test of time -- major defects in the product having been removed by the pioneer at an earlier stage in the game. Schnaars discusses the three basic strategies that successful imitators such as Microsoft, American Express, and Pepsi have used to dominate markets pioneered by others. First,
some imitators sell lower-priced, generic versions of the pioneer's product once it becomes popular, as Bic did with ballpoint pens. Second, some firms imitate and improve upon the pioneer's product; for example, WordPerfect in the case of word processing software. Third, building on their
capital, distribution, and marketing advantages that smaller pioneers cannot hope to match, imitators use the most prevalent strategy of all -- bullying their way into a pioneer's market on sheer power. In several cases a one-two-punch, or combination of strategies, is often utilized by the
imitator to remove any doubt regarding their dominance in the market and in the eyes of the public. Schnaars concludes that the benefits of pioneering have been oversold, and that imitation compels recognition as a legitimate marketing strategy. It should be as much a part of a company's
strategic arsenal as strategies for innovation.
This volume features the proceedings of the 14th ISPE Conference on Concurrent Engineering, held in São José dos Campos, São Paulo, Brazil, on the 16th – 20th of July 2007. It highlights the application of concurrent engineering to the development of complex systems.
'Materials and Design' offers an accessible and systematic approach to the selection of materials and the ways in which they can be used. The book is aimed at the industrial designer who may have limited technical support.
Introdução ao Design Inclusivo
Materials and Manufacturing Guide
Gestão de Projetos de PD&I de Novos Produtos Lácteos
Arte, Novas Tecnologias e Comunicação: Fenomenologia da Contemporaneidade
Proceedings of the XIVth Triennial Congress of the International Ergonomics Association and the 44th Annual Meeting of the Human Factors and Ergonomics Society
Compêndio de Crítica Genética
O produto embalagem - da produção ao marketing

In the only book of its kind, now revised and updated with the latest research on the topic, veteran design consultant Peter L. Phillips offers the tools for success gained from nearly thirty years of developing corporate and brand identity programs. Readers will discover the most effective formats for design briefs, how
to structure the best possible team, what distinguishes a great design brief from an adequate one, how to use the brief in project tracking, as a measuring tool, as a means of getting approval for a design solution, and much, much more. By covering all of the essential elements of an effective design brief, this unique
and empowering guide will help you to ensure that the goals of your corporate design strategy are met.
As a concept, Concurrent Engineering (CE) initiates processes with the goal of improving product quality, production efficiency and overall customer satisfaction. Services are becoming increasingly important to the economy, with more than 60% of the GDP in Japan, the USA, Germany and Russia deriving from servicebased activities. The definition of a product has evolved from the manufacturing and supplying of goods only, to providing goods with added value, to eventually promoting a complete service business solution, with support from introduction into service and from operations to decommissioning. This book presents the
proceedings of the 20th ISPE International Conference on Concurrent Engineering, held in Melbourne, Australia, in September 2013. The conference had as its theme Product and Service Engineering in a Dynamic World, and the papers explore research results, new concepts and insights covering a number of topics,
including service engineering, cloud computing and digital manufacturing, knowledge-based engineering and sustainability in concurrent engineering.
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