
 

 

 
O FENÔMENO DAS REDES SOCIAIS DE 

CONSUMIDORES NA DESCRIÇÃO DA 

VISÃO DO PRODUTO: FERRAMENTAS 

E POTENCIALIDADES  
 

Lucelindo Dias Ferreira Junior  (USP ) 

lucelindo.ferreira@gmail.com  

Felipe Barreto Silva  (USP ) 

felipebarretosilva@gmail.com  

Joao Luis Guilherme Benassi  (USP ) 

jbenassi@sc.usp.br  

Daniel Capaldo Amaral  (USP ) 

amaral@sc.usp.br  

 

 

 

A visão do produto é um esboço que comunica e orienta a equipe de 

projetos, apresentando de maneira sucinta, analógica e metafórica, as 

principais características do produto a ser desenvolvido. Essa visão 

deve ser estruturada nas fases inicciais do projeto com o envolvimento 

dos potenciais consumidores, um dos principais desafios para a sua 

consecução, já que para alguns tipos de produtos os consumidores 

estão geograficamente distribuídos. Por outro lado, na literatura são 

referidas ferramentas para o fomento de redes sociais e, outras, para a 

captação de inputs de consumidores utilizando a Internet. O objetivo 

deste trabalho é identificar, a partir de revisão bibliográfica 

exploratória, quais são essas ferramentas e apontar potencialidades 

para o uso no apoio à descrição da visão do produto. É identificado 

que uma combinação dessas ferramentas pode ajudar na superação de 

desafios para a descrição da visão do produto como, por exemplo, 

acesso contínuo ao consumidor, e coleta automatizada de informações 

úteis ao projeto do produto.  

 

Palavras-chaves: Visão do produto, Processo de Desenvolvimento de 

Produtos, Gerenciamento Ágil de Projetos, Envolvimento do 

consumidor, Ferramentas de redes sociais  
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1. Introdução 

A visão do produto comunica para a equipe de projeto, de forma sucinta, uma meta do 

produto a ser desenvolvido (PICHLER, 2010). Uma das premissas para a descrição da visão 

do produto é o envolvimento do consumidor nesse processo. O consumidor ajuda a fornecer 

requisitos para o produto, permitindo, de forma antecipada, reduzir equívocos sobre 

características a serem implementadas no produto final. Para alguns tipos de produtos, como é 

o caso de produtos industrializados classificados como bens de consumo, a exemplo de 

material escolar, vestuário, produtos de higiene pessoal, brinquedos, envolver o consumidor é 

um desafio, considerando que normalmente são pessoas geograficamente distribuídas. Surgem 

desse desafio dois principais grupos de problemas. No primeiro grupo estão os problemas 

referentes ao acesso em tempo real e contínuo aos potenciais consumidores distribuídos 

geograficamente. No segundo grupo estão os problemas referentes à captação e seleção de 

informações úteis para a consecução da descrição da visão do produto. 

Uma forma de solucionar esses problemas pode ser aplicando ferramentas web-based 

disponíveis na literatura de diferentes áreas do conhecimento, tais como Gestão do 

Desenvolvimento de Produtos, Design e Gestão da Informação. Essas podem ser agrupadas 

em dois tipos. O primeiro tipo agrupa ferramentas que permitem o estabelecimento de redes 

sociais, que podem reunir elevado número de pessoas, de diversas posições geográficas, como 

os Social Network Sites, a exemplo do Facebook, e os Collaborate projects, como o 

MojoMojo. O segundo tipo reúne as ferramentas utilizadas especificamente para captar inputs 

do consumidor no PDP, como é o caso do Virtual Concept Testing e Information Pump 

(DAHAN; HAUSER, 2002). Dentre esses, os Sistemas de Engenharia Kansei 

(NAGAMACHI, 2011), sugerem novas formas e tecnologias para a captação, tratamento de 

dados e sugestão de novos conceitos de produtos.   

O objetivo do trabalho é identificar quais são as ferramentas web-based para apoiar a 

formação de redes sociais e para captar os inputs dos consumidores disponíveis na literatura. 

Em seguida, analisar as potencialidades dessas ferramentas para formação de redes sociais de 

consumidores para apoiar a descrição da visão produto. 
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2. Visão do produto 

De acordo com van der Helm (2009), pode-se definir visão como um fenômeno que: (1) 

representa uma situação futura, ainda não existente, comparável a um plano; (2) refere-se a 

um futuro idealizado, que é visto ou concebido como ideal; (3) é necessário para ajudar a 

convergir ações na direção desejada. Em suma, a visão pode ser entendida como um estado 

futuro que é conscientemente escolhido por um indivíduo ou grupo para representar o destino 

preferível (O’BRIEN; MEADOWS, 2007), uma forma de antecipação para instigar o preparo 

e cuidado em áreas que sejam mais sensíveis a mudanças (SMITH, 2007). 

A visão do produto é referida, em especial, em duas áreas do conhecimento. Na literatura da 

área de Gestão do Desenvolvimento de Produtos, a visão do produto representa uma 

combinação entre competências e estratégias organizacionais e necessidades de mercado que 

tenciona criar um conceito de produto efetivo (BROWN; EISENHARDT, 1995), i.e., 

corresponde à definição de objetivos claros e de uma reconhecida estratégia para o 

desenvolvimento do produto, que deve ser compartilhada entre todos os envolvidos 

(TESSAROLO, 2007).  

Por outro lado, na literatura da área de GAP, o termo visão do produto adquire um formato 

mais tangível e operacional, sendo definida como um esboço que representa a essência do 

produto futuro, funcionando como uma meta global e guiando as pessoas envolvidas no 

projeto (SCHWABER; BEEDLE, 2002 apud PICHLER, 2010). Highsmith (2004) acrescenta 

que essa visão deve indicar as principais características que o produto deve ter ao final de 

todas as entregas, mas descrita em um nível de abrangência que não restrinja a criatividade da 

equipe (PICHLER, 2010). Os teóricos de GAP propõem que as equipes de projeto utilizem a 

visão do produto em lugar do uso do escopo do produto, que normalmente é aplicado na 

gestão de projetos tradicional, referida no PMBoK (PMI, 2008). 

Na literatura são descritos alguns métodos para a descrição da visão do produto, tais como 

Product Vision Box e Elevator Statement Test (HIGHSMITH, 2004), mas não referem como 

deve ser feito o envolvimento para o caso de consumidores distribuídos geograficamente, em 

tempo real e contínuo. Uma das formas de solucionar esse problema é associando ferramentas 

web-based de redes sociais e captura de inputs. Na próxima seção são apresentadas as etapas 

da revisão exploratória e, logo após, descrição dessas ferramentas. 
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3. Etapas da pesquisa 

A revisão exploratória que originou este trabalho foi realizada em três fases: (1) planejamento 

da revisão; (2) execução da revisão; (3) análise e síntese dos resultados da revisão.  

A revisão objetivou identificar possíveis soluções para o problema da descrição da visão do 

produto para o caso de produtos cujos consumidores estão dispersos geograficamente. Diante 

disso, os problemas que guiaram esta revisão foram: quais ferramentas web-based disponíveis 

na literatura podem auxiliar na consecução da visão do produto, de forma a obter acesso em 

tempo real e contínuo, e captar inputs, de potenciais consumidores. 

Na fase de planejamento foram definidos os critérios para a inclusão de artigos, palavras-

chave e bases de dados para busca. Os critérios de inclusão foram os seguintes: (a) artigos 

com descrição de ferramentas web-based para apoiar a formação de redes sociais; e, (b) 

artigos com descrição de ferramentas web-based para captar inputs de consumidores no 

Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP). Captação de inputs é entendido como a 

coleta e triagem de informações fazendo o uso de recursos como interfaces gráficas e 

algoritmos para tratamento dos dados obtidos. As palavras-chave foram escolhidas de forma a 

buscar trabalhos seminais sobre os temas, considerando que está é uma revisão inicial, e estão 

dividas em dois grupos: (a) palavras associadas ao tema “redes sociais”, tais como social 

network, online community, collaborative network, social media; e, (b) palavras associadas ao 

tema “envolvimento do consumidor”, tais como customer involvement, crowdsourcing, 

virtual customer. As bases de dados utilizadas foram ISI Web of Knowledge, Science Direct, 

mas alguns trabalhos também foram procurados no Google Acadêmico. 

Na fase de execução da revisão, foi feita a busca nas bases de dados e lidos os trabalhos que 

atendiam aos critérios de inclusão. Artigos adicionais foram buscados para complementar a 

caracterização das ferramentas apresentadas nos artigos identificados inicialmente. Na fase de 

análise e síntese dos resultados foram identificadas as ferramentas web-based para apoiar a 

formação de redes sociais e a captação de inputs do consumidor no PDP. Essas ferramentas 

foram caracterizadas, o que permitiu que fossem identificadas quais as potencialidades, isto é, 

como essas ferramentas poderiam ser utilizadas para apoiar a descrição da visão do produto, 

ideia representada na Figura 1. Oportunidades para trabalhos futuros foram identificadas.  
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Figura 1. Síntese do problema  

 

Fonte: desenvolvido pelos autores. 

 

Nas próximas duas seções (seções 4 e 5) são apresentadas as ferramentas identificadas na 

revisão exploratória. Em seguida, na seção 6, é discutido como essas ferramentas poderiam 

ajudar na descrição da visão do produto. 

 

4. Ferramentas web-based para o apoio à formação de redes sociais  

Foram identificados seis tipos de ferramentas. Kaplan e Haenlein (2010) utilizam a seguinte 

nomenclatura para essas ferramentas: (1) Collaborative Projects; (2) Blogs; (3) Content 

Communities; (4) Social Network Sites; (5) Virtual Game Worlds; e, (6) Virtual Social 

Worlds. 

Collaborative Projects permitem a criação conjunta e simultânea de conteúdo por muitos 

usuários, colaborativamente. Os Wikis, como um exemplo, permitem que documentos sejam 

elaborados e publicados na Internet, por usuários registrados ou não, sem a necessidade de um 
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agente mediador para aprovação de conteúdo, de maneira simples, sem requerer muitas 

habilidades do usuário, e com controle de versão (STANDING; KINITI, 2011). 

Blogs permitem aos usuários ter algo próximo a uma webpage pessoal, na qual pode descrever 

impressões pessoais, possibilitando a interação com outros indivíduos. Essas ferramentas 

propiciam o compartilhamento de diários, a busca de informações e a realização de 

negociações, e permitem que usuários comentem coletivamente sobre aspectos de 

determinados produtos e serviços (HSU; TSOU, 2011), por exemplo. 

Content Communities possibilitam o compartilhamento de mídias entre usuários. O YouTube, 

como um exemplo, permite aos usuários a criação de um perfil que indica atividades recentes, 

amigos, comentários e vídeos favoritos, mas também permite a publicação, visualização, e 

realização de comentários sobre os vídeos publicados (SMITH; FISCHER; YONGJIAN, 

2012).   

Social Network Sites permitem aos usuários construir um perfil público ou semipúblico dentro 

de um sistema delimitado, articular uma lista de outros usuários com os quais ele partilha uma 

conexão, e ver e atravessar sua lista de conexões e aquelas feitas por outros dentro do sistema 

(BOYD; ELLISON, 2008). Como exemplos desse tipo de ferramenta podem ser citados o 

Facebook, Orkut, MySpace. 

Virtual Worlds, que podem ser Virtual Game Worlds ou Virtual Social Worlds, permitem ao 

usuário a construção de avatares, que se tornam seus representantes no meio virtual, 

propiciando a interação com outros avatares (MESSINGER et al., 2009) e interações com um 

ambiente virtual graficamente rico. Essas interações podem incluir, de acordo com Messinger 

et al. (2009): envio de mensagens escritas, objetos, dinheiro; envio de mensagem por voz; 

navegação pelo mundo virtual por diversos meios de transporte; e outros tipos de 

experiências, como praticar esportes, dançar, tocar coisas. Um exemplo de ferramenta do tipo 

de Virtual Game Worlds é o World of Warcraft, e do tipo Virtual Social Worlds, o Second 

Life. O Second Life, em especial, representa um mundo virtual completo, similar ao real, 

constituído por pessoas, construções, lugares naturais, propriedades estatais, no qual há um 

sistema econômico, é possível a exploração de recursos e o desenvolvimento de empresa 

virtual (ALBORS; RAMOS; HERVAS, 2008). 

A capacidade desses tipos de ferramentas em fomentar a formação de redes (isto é, agrupar 

pessoas dispersas geograficamente, por perfis e interesse, usando a Internet como meio), 
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suportando diferentes tipos de mídias para a interação, parece promissora para a resolução do 

primeiro grupo de problemas, relacionados ao acesso em tempo real e contínuo a potenciais 

consumidores distribuídos geograficamente. Mas, de que modo seria possível a captação de 

informações úteis para o processo de descrição da visão do produto, no contexto do uso das 

ferramentas para formação de redes sociais? Na próxima seção são apresentadas ferramentas 

web-based para captar inputs do consumidor no PDP, que podem auxiliar na solução do 

segundo grupo de problemas associados à captação de informações úteis para a consecução da 

descrição da visão do produto. 

 

5. Ferramentas web-based para captar inputs do consumidor no PDP 

Consistem em plataformas dotadas de interface, similares a jogos, que permitem captar inputs 

de consumidores sobre necessidades, preferências e expectativas acerca de um produto. Na 

Tabela 1 é apresentada uma lista contendo uma descrição dessas ferramentas identificadas. 

Tabela 1. Ferramentas web-based para captar de inputs de consumidores  
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Ferramenta Descrição Referências 

Web-based 

conjoint 

analysis (WCA) 

Produto ou os conceitos de produtos são apresentados em forma de suas 

características, onde cada pode ter dois ou mais níveis alternativos. O 

objetivo é descobrir qual a característica que o consumidor prefere e o 

quanto eles valorizam esta através dos níveis. O foco primário dessa 

ferramenta é a interface com o usuário. 

Dahan e Hauser 

(2002) 

 

Fast Polyhedral 

Conjoint 

Estimation 

(FastPace) 

Na primeira fase, o participante julga a importância de cada 

característica do produto. Em seguida, indica as preferências entre pares 

de representações parciais. Na terceira fase, a escolha é escalonada. O 

resultado serve para prever a intenção de compra de diversos perfis 

completos de produtos. 

User Design 

(UD) 

Utiliza características reais e virtuais em um formato visualmente 

integrado, onde permite o respondente interagir com as funcionalidades 

do produto. Este deve escolher entre o trade off de preço e performance. 

A configuração ideal é identificada, diferenciando as características 

padrões e as opcionais. 

Virtual Concept 

Testing (VCT) 

Os entrevistados interagem com novos conceitos de produtos e 

expressam suas preferencias comprando os conceitos preferidos com 

base no preço. Utiliza métodos semelhantes ao conjoint-analysis para 

converter as escolhas nas preferencias de conceitos. Esse método 

permite a avalição de conceitos completos com figuras e outras 

representações de multimídia. 

Securities 

Trading of 

Concepts 

(STOC) 

Usa capacidade computacional dos web-based serves para monitorar as 

interações entre os consumidores para identificar as verdadeiras 

preferencias dos consumidores. Os consumidores participam de um jogo 

onde utiliza-se os conceitos para trocar com outras pessoas. O objetivo 

é que cada pessoa maximize o respectivo portfólio de conceitos. Os 

maiores valores recebem maiores recompensas ao final do jogo. 

Information 

Pump (IP) 

Também utiliza o monitoramento das interações entre os participantes 

por meio de capacidade computacional. No entanto, foca na linguagem 

utilizada pelos participantes para avaliar conceitos e características. Em 

essência é um focus group virtual. Os respondentes são apresentados a 

conceitos virtuais e formulam perguntas sobre esses. Eles devem supor 

como os outros vão reagir às suas perguntas. Assim os respondentes 

pensam sobre as questões e avaliam se a veracidade da questão. 

Information 

Acceleration 

É construído um ambiente virtual que simula o ambiente na qual o 

cliente é exposto quando efetua uma compra. O ambiente incentiva 

(acelera) os consumidores mostrando alternativas de estados futuros. 

Depois disso os clientes ranqueiam vários ambientes apresentados e os 

pesquisadores conseguem com estas informações prever vendas e 

estimular estratégias alternativas. 

Urban et al. 

(1997) 

Toolkits for 

User Innovation 

É fornecido aos clientes um kit de ferramentas do usuário (user toolkit) 

que os ajuda a customizar partes essenciais do produto desejado. 

Participantes da empresa abandonam a ideia de tentar encontrar 

necessidades relacionadas à informações do cliente, pois são eles que 

realizam o design. 

von Hippel, 

Katz (2002) 

Sistema de 

Engenharia 

Kansei 

No Sistema de Engenharia Kansei há o uso de um sistema expert que 

identifica regras relacionais entre as palavras Kansei e as características 

de produto de maneira automática, utilizando os dados coletados com os 

potenciais consumidores, armazenados em bancos de dados. Ao 

identificar essas regras relacionais, sugere configurações de produtos 

que pareçam adequadas, ótimas, para determinada aplicação. 

Nagamachi 

(2002) e Roy, 

Goatman e 

Khangura 

(2009) 

 
 

Fonte: desenvolvido pelos autores. 

Essas ferramentas realizam tratamento dos dados, funcionando como um filtro para a equipe 

de projetos de produtos. Dentre as citadas, o Sistema de Engenharia Kansei é capaz de sugerir 

configurações ótimas de produtos a partir de inputs de consumidores e, por isso, referidas 

como ferramentas preditivas. Para essa “previsão” são empregados métodos matemáticos e 
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computacionais como Lógica Fuzzy, Algoritmos Genéticos, Teoria de Quantificação, Teoria 

de Rough Sets, etc.  

Uma das características interessantes das ferramentas do tipo Sistema de Engenharia Kansei é 

a mobilidade na inclusão de novas tecnologias para obtenção de inputs, tais como 

eletroencefalografia (EEG), eletromiografia (EMG), análise de movimento dos olhos, análise 

de expressões faciais, análise de atitudes comportamentais, palavras, realidade virtual 

(NAGAMACHI, 2011). 

Considerando as características das ferramentas web-based apresentadas, é suposto que uma 

composição das primeiras (seção 4) com as segundas (seção 5) poderia ajudar a solucionar os 

dois grupos de problemas alvos deste trabalho. Na próxima seção são discutidas as 

potencialidades do uso conjunto desses tipos de ferramentas para apoiar a descrição de uma 

visão do produto. 

 

6. Potencialidades de redes sociais de consumidores para apoiar a visão do produto 

Uma vez identificadas as ferramentas web-based, são analisadas as possibilidades dessas 

ferramentas para formação de redes sociais de consumidores para apoiar a descrição da visão 

produto. As potencialidades para uso na visão do produto podem ser divididas em dois 

grupos, considerando os tipos de problemas que se pretende solucionar. 

No primeiro grupo estão incluídas as potencialidades das ferramentas para a solução dos 

problemas referentes ao acesso em tempo real e contínuo aos potenciais consumidores 

distribuídos geograficamente. Nesse caso, as ferramentas que suportam a formação de redes 

sociais encaixam-se adequadamente, pois ao serem usadas no âmbito da Internet, facilitam a 

identificação do potencial consumidor, inclusive por tipos de preferências e nichos. Dessa 

forma, é possível que se obtenha um envolvimento mais rápido e persistente de uma 

quantidade muito maior de consumidores, já que as interações podem ocorrer em tempo real, 

entre consumidor e empresa, e com maior frequência, podendo permear todo o PDP 

(SAWHANEY; VERONA; PRANDELLI, 2005).  

Com relação as ferramentas do tipo Social Network Sites, Content Communities, Virtual 

Game Worlds e Virtual Social Worlds, foram julgadas como plataformas mais promissoras do 

que as do tipo Blogs e Collaborative Projects, na formação de agrupamentos e conexões de 
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pessoas. Além disso, essas ferramentas diferem claramente na capacidade de suporte aos 

diferentes tipos de mídia (textos, vídeos, fotos, realidade virtual). Sendo que algumas 

proporcionam uma riqueza de mídia muito maior como, por exemplo, os ambientes 

simulados, tipo Virtual Worlds, em contraposição às ferramentas do tipo Collaborative 

Projects, que permitem trocas em formato de texto ou imagens.  Nambisan (2002) refere que 

ferramentas com interfaces que proporcionem experiências ótimas e gratificantes aos 

consumidores, pode instigá-los a participar mais ativamente no PDP.  Nesse sentido, 

ferramentas como Virtual Game Worlds e Virtual Social Worlds, que possuem interfaces mais 

ricas, podem propiciar um feedback mais contínuo do consumidor. Por outro lado, 

ferramentas do tipo Blogs e Collaborative Projects, embora mais restritas em termos de 

“ambiente de interação”, possuem como benefício a possibilidade de fusão e convergência de 

funcionalidades de comunicação. Isso já ocorre com algumas ferramentas do tipo Social 

Network Sites, tal como o Facebook, que possui alguns atributos de blog e e-mail em sua 

interface, e inclui aplicativos para jogos.  

No segundo grupo estão incluídas as potencialidades das ferramentas para a solução dos 

problemas referentes à captação de informações úteis de potenciais consumidores. 

Relativamente ao problema da captação de informações de consumidores, as ferramentas 

web-based podem ser uma solução por captar informações sobre produtos utilizando jogos, 

para uso no processo de desenvolvimento de novos produtos. Uma parte dessas ferramentas, 

como o Information Pump, Information Aceleration e Virtual Concept Testing, permitem a 

avaliação de conceitos de produtos e produtos por consumidores, em formulários virtuais, 

para a indicação das características mais adequadas a um grupo de entrevistados. Outra parte, 

como o User Design e Toolkits for User Innovation, permite, a última em maior grau, que 

consumidores personalizem produtos, ou até manipulem objetos virtuais na interface do jogo 

para o desenvolvimento de produto. Essas ferramentas são úteis para a geração de conceitos e 

ideias de novos produtos pelos consumidores envolvidos. Ainda, as ferramentas do tipo 

Sistema de Engenharia Kansei são as que possuem maior potencial para a coleta de inputs de 

consumidores, já que são capazes de, a partir das informações iniciais obtidas, sintetizá-las, 

utilizando algoritmos, de uma forma que possam ser facilmente acessadas e utilizadas pela 

equipe de projetos, agindo como um filtro, gerando informações que podem orientar a equipe 

de projetos de produtos no PDP. 
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7. Considerações finais 

O trabalho foi um estudo exploratório na literatura das teorias de redes e mídias sociais e 

envolvimento do consumidor com o propósito de identificar ferramentas web-based com o 

potencial para superar alguns dos problemas para a descrição da visão do produto. 

Como resultados da revisão, foram identificados dois grupos de ferramentas. O primeiro 

grupo de ferramentas constituído por ferramentas com potencial para a formação de redes 

sociais, e, com capacidade para solucionar o problema do acesso em tempo real e contínuo do 

consumidor. Tais ferramentas propiciam o aglomeramento de pessoas na Internet, em grupos 

que compartilham e difundem informações utilizando mídias diversas (vídeos, texto, voz etc.), 

e podem ser caracterizados considerando-se o perfil de cada usuário. 

O segundo grupo de ferramentas, constituído por ferramentas para captação de inputs do 

consumidor utilizando a Internet. Essas ferramentas propiciariam a coleta de informações de 

consumidores para o PDP, fazendo uso de jogos, e triagem dessas informações utilizando 

métodos matemáticos, estatísticos e computacionais. Se tais ferramentas são integradas em 

uma única plataforma, é possível a obtenção dos benefícios dos dois grupos, isto é, uma 

plataforma que integra multidões de consumidores conectados pela Internet, que podem ser 

identificados e segmentados através de algoritmos para mineração de dados, convidados a 

participar de jogos com a finalidade de captar e tratar dados para apoiar a descrição da visão 

do produto. 

Para trabalhos futuros, é sugerida uma busca utilizando revisão bibliográfica sistemática, de 

forma a se identificar todos os tipos de ferramentas web-based e suas aplicações no contexto 

do PDP. E, um maior desafio, a identificação de formas para a integração das ferramentas 

estudadas, com o propósito final de auxiliar a descrição de visões robustas para orientar o 

projeto de produtos manufaturados. 
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