
Resumo 

O desempenho do papel de líder por parte do designer industrial no desenvolvimento de 

conceitos tem enfatizado o reconhecido papel do design nos processos de desenvolvimento de 

novos produtos. Esta dissertação aborda a função a desempenhar pelo designer industrial na 

implementação de uma filosofia de desenvolvimento de produto para a criação de um conceito 

inovador e o modo como personifica as necessidades resultantes deste processo estruturado 

no seu trabalho criativo de geração de conceitos. Este documento é o resultado de um trabalho 

de investigação orientado segundo a filosofia de desenvolvimento de conceito de produto 

elaborada por Eppinger e Ulrich à qual é dado o enquadramento e contexto necessários para a 

compreensão do caso de estudo ao qual foi aplicada a metodologia. Como objectivo maior, 

pretende-se evidenciar a aplicação de filosofias de desenvolvimento de produto como base 

para potenciar a geração de conceitos na fase criativa do processo global de desenvolvimento. 

O trabalho de investigação desenvolvido é aqui o registo da aplicação de um modelo abstracto 

a um caso prático, processo este essencial para o conhecimento e desenvolvimento do próprio 

modelo teórico. A estrutura desta dissertação considera as perspectivas de tempo, modo e 

substância, decorrentes e convergentes do e para o projecto no seu arco temporal de 

desenvolvimento, como enquadramento essencial para o registo da aplicação da filosofia de 

desenvolvimento de produto e sua metodologia estruturada. Nesta investigação a metodologia 

adoptada foi aplicada ao desenvolvimento de uma máquina de cocção usando vapor 

pressurizado no âmbito do projecto Vapomaq desenvolvido na Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto pelo Instituto Nacional de Engenharia e Gestão Industrial.  

Abstract 

The leader role performed by the industrial designer in the development of concepts has 

enhanced the role of the design in the process of new products development. This dissertation 

relates with the role played by the industrial designer in the implementation of product 

development philosophy for the creation of an innovative concept. It also demonstrates the way 

the industrial designer incorporates the needs of this methodological process in his creative 

work of concept generation.  

This document is the result of a research accordingly to the philosophy of product concept 

development elaborated by Eppinger and Ulrich. This work is given the needed framing and 

context for the understanding of the case study and for the applied method.  

The main goal of this thesis is to enhance the application of philosophies of product 

development as an input to harness the creative process of concept generation. The research 

work also involves the application of an abstract model to a practical case. This process is 

essential for the knowledge and development of the theoretical model itself.  



The structure of this dissertation considers the perspectives of time, way and substance, 

divergent and convergent to the project in its timeline arc of development. In this research the 

adopted methodology was applied to the development of an automatic steam pressure machine 

in the scope of Vapomaq project developed in the Faculty of Engineering of the University of 

Porto and the National Institute of Engineering and Industrial Management.  


