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RESUMO
Conforme o Manual de Oslo (2006), a inovação deve acontecer em qualquer setor da
economia, podendo ser realizada através de vários tipos de mudanças no modo de
trabalhar das organizações. No entanto, mesmo com o ritmo e a busca pela inovação cada
vez mais acelerados, o Brasil continua estagnado quando o assunto é inovação. Conforme
o Índice Global de Inovação de 2017 que avaliou dezenas de características de cada
território, organizado pela Universidade Cornell, juntamente com a Escola de Negócios
Insead e a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) o país não melhorou
seu desempenho e se mantém igual ao ano de 2016, no qual também ocupava a 69 ª
colocação no índice. Um dos reflexos desse cenário é apontado pelo Sebrae (2017), ao
afirmar que existe um atraso entre a taxa de inovação praticada pelas organizações quando
comparada com o ritmo em que surgem as novas necessidades em nossa sociedade. O que
faz com que exista uma lacuna em relação a maneira de alcançar a inovação pelas
organizações e, consequentemente, entregar para a sociedade. Sendo assim, o principal
intuito desse trabalho é propor uma abordagem de gestão da inovação que possa auxiliar
organizações a criar e gerir inovações por meio de produtos e serviços com base tanto nos
conceitos do Design Centrado no Usuário e nas perspectivas de mercado que cercam uma
organização. Para isso, foram realizadas pesquisas bibliográficas e pesquisa documental,
bem como a coleta de dados disponíveis em entrevistas de profissionais atuantes na gestão
da inovação à portais reconhecidos como importantes fontes de informação para essa área
com o intuito de aproximar-se, e consequentemente, estimular a compreensão do tema.
Visando assim, contribuir para o fortalecimento da gestão da inovação nas organizações.
Palavras-chave: Inovação, Design, Gestão.
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ABSTRACT
According to the Oslo Handbook (2006), an alert has been made in any sector of the
economy, through various forms of changes in the way organizations work. However, the
same happens with the movement once again accelerated, Brazil remains stagnant when
it comes to innovation. The all-in-one Global Innovation Index of 2017, organized by
Cornell University, together with the World Intellectual Property and Business
Development School (WIPO), did not improve its performance and actions at the same
time as 2016, in which a 69th place was also placed in the index. One of the reflexions
that Sebrae (2017) points out is that there is a delay between years of schooling when
compared to the new needs in our society. This causes a gap in terms of a way to launch
through organizations and, consequently, to deliver to society. Therefore, the main
purpose of this work is to propose a management approach to business and service
organizations and projects based on the concepts of User Centered Design and the market
perspectives that surround an organization. The researches were bibliographical and
documentary research, as well as the collection of data available in the interviews of assets
in the information management, as important sources of information for this area with the
intention of getting closer, and consequently, to stimulate an understanding of the subject.
In this way, contribute to the strengthening of business management.
Key words: Innovation, Design, management.
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CAPÍTULO I
1. Introdução
1.1 Contextualização
Segundo o Sebrae (2017), estamos inseridos em uma sociedade que sempre criou
e desenvolveu novos recursos, como a invenção da roda, da matemática, das vacinas, e
até mesmo os computadores, ou seja, pode-se dizer que o ato de inovar sempre se fez
presente na história da humanidade.
No entanto, uma das diferenças do passado para os dias atuais é que a taxa de
inovação de agora em diante deve ser cada vez maior, e, possivelmente, mais rápida. Tal
cenário vem se consolidando cada vez mais, devido ao aumento do consumo e das
exigências dos consumidores em relação as novidades apresentadas como respostas as
novas necessidades. Afinal, pode-se notar uma mudança radical no ambiente dos
negócios, motivados pelo aumento da complexidade do consumo da sociedade
juntamente com a chegada de novas tecnologias.
De acordo com o portal Administradores.com (2015), dos anos 1950 até os dias
atuais (fevereiro de 2019), as empresas não param de inventar produtos e serviços que
mudam as vidas das pessoas, na maioria das vezes para melhor, porém essa tarefa tornase cada vez mais difícil para as empresas, pois o mercado se transforma muito rápido e
os consumidores, usuários das inovações lançadas, tornaram-se mais exigentes.
No entanto, mesmo com o ritmo e a busca pela inovação cada vez mais acelerados,
o Brasil continua estagnado quando o assunto é inovação. Conforme a décima edição do
Índice Global de Inovação de 2017 (figura 1) que avaliou dezenas de características de
cada território, organizado pela Universidade Cornell, juntamente com a Escola de
Negócios Insead e a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) o país não
melhorou seu desempenho e se mantém igual ao ano de 2016, no qual também ocupava
a 69ª colocação no índice.
Segundo o Portal da Indústria (2017), mesmo sendo a maior economia da América
Latina e Caribe, o Brasil ocupa apenas a 7ª colocação no ranking regional (dentre 18
países), ficando atrás de Chile (46ª), Costa Rica (53ª), México (58ª), Panamá (63ª) e
Uruguai (67ª).
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Figura 1:Índice Global de Inovação

Fonte: Portal da indústria (2017)

Ainda conforme o relatório, as principais economias da região seguem da seguinte
maneira: Chile, México, Brasil e Argentina registram bons desempenhos nas áreas do
capital humano e de pesquisa, tais como a qualidade de suas universidades, matrículas
em educação superior e presença de empresas globais de Pesquisa e Desenvolvimento
(P&D), assim como em matéria de tecnologia da informação e das comunicações, graças
aos seus altos índices de serviços oficiais online.
O que faz com que em entrevista ao Portal da Indústria (2018), o presidente da
Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, acredite na
importância de estabelecer bases para o desenvolvimento impulsionado pela inovação,
uma vez que a América Latina, especialmente o Brasil, busca retomar as taxas de
crescimento positivas.
Toda via, é válido ressaltar que em sua décima edição, o índice evidencia um fosso
constante na capacidade de inovação entre as nações desenvolvidas e em
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desenvolvimento, bem como baixos índices de crescimento para as atividades de P&D,
tanto no âmbito governamental quanto no empresarial.
Para o Diretor-Geral da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI),
Francis Gurry:
A inovação é o motor do crescimento econômico numa economia
global cada vez mais baseada no conhecimento, mas um maior volume
de investimentos é necessário para estimular a criatividade humana e o
desempenho econômico. (PORTAL DA INDÚSTRIA, 2017)

Um dos reflexos desse cenário é apontado pelo Sebrae (2017), ao afirmar que
existe um atraso entre a taxa de inovação praticada pelas organizações quando comparada
com o ritmo em que surgem as novas necessidades em nossa sociedade. O que faz com
que exista um gap1 em relação a maneira de alcançar a inovação pelas organizações e,
consequentemente, entregar para a sociedade.
Obviamente, não há como inovarmos no mesmo ritmo em que as novas
necessidade aparecem em nosso dia a dia. No entanto, somos capazes de ditar tendências
futuras e de visualizar as novas necessidades ou oportunidades de maneira
consideravelmente rápida.
Diante dessas capacidades, é possível supor que o ritmo de inovação pode alcançar
essas novas necessidades ou oportunidades mais rapidamente se seguirmos um processo
que esteja bem definido e levem em consideração o atual cenário.
Afinal, uma nova era da sociedade de consumo está em curso, transformando
novamente as relações entre marcas e pessoas, empresas e comunidades, e, gestores e
colaboradores (Walter Longo, 2014).
Dessa forma, frente a esse novo cenário, é possível visualizar que existe espaço
para a atuação de uma abordagem que possa auxiliar na gestão de inovação dessas
organizações. Uma vez que a inovação é tida como uma grande mola propulsora para o
desenvolvimento da economia global.

1

Refere-se a uma lacuna, brecha, fenda, vazio, separação, diferença, intervalo ou até mesmo uma janela
de oportunidade. (Cambridge Dicionary)
Design Innovation: Proposta de uma abordagem de gestão da inovação |

13

1.2 Justificativa
Conforme o Manual de Oslo (2006), a inovação deve acontecer em qualquer setor
da economia, podendo ser realizada através de vários tipos de mudanças no modo de
trabalhar das organizações.
“O Manual define quatro tipos de inovações que encerram um amplo
conjunto de mudanças nas atividades das empresas: inovações de
produto2, inovações de processo3, inovações organizacionais4 e
inovações de marketing5”. (OCDE, 2006, p.23)

Ainda de acordo com o Manual de Oslo (2006), uma importante preocupação
refere-se a expansão da definição de inovação, pois diz respeito à continuidade da
definição precedente de inovação Tecnológica de Produto e de Processo (TPP). Uma vez
que esse tipo de inovação compreende a implementação de produtos e de processos
tecnologicamente novos, assim como a realização de melhoramentos tecnológicos
significativos em produtos e processos.
Sendo assim, nesse trabalho será feito o uso do termo “inovação” – parafraseando
a UK Innovation Report, 2003 – como a exploração bem sucedida6 e contínua7 de novas
ideias.
Atualmente, alguns portais como Exame (2018), Administradores.com (2018),
Portal da Industria (2017), Endeavor (2015), SEBRAE (2018), entre outros fazem
menções sobre abordagens, métodos e metodologias que podem ser utilizadas para gerar
inovação em diferentes tipos de organizações.

2

Inovações de produto envolvem mudanças significativas nas potencialidades de produtos e serviços.
Incluem-se bens e serviços. (OCDE, 2006, p.23)
3
Inovações de processos representam mudanças significativas nos métodos de produção e distribuição.
(OCDE, 2006, p.23)
4
Inovações organizacionais referem-se à implementação de novos métodos organizacionais, tais
mudanças em práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas da
empresa. (OCDE, 2006, p.23)
5
As inovações de marketing envolvem a implementação de novos métodos de marketing, inclui9ndo
mudanças no produto e na embalagem, na promoção do produto e sua colocação, e em métodos de
estabelecimento de preços de bens e serviços. (OCDE, 2006, p.23)
6
É importante ressaltar que nem sempre todas as iniciativas de inovação geram grandes retornos
positivos. Pontuo como exploração bem sucedida toda iniciativa que é idealizada, prototipada,
implementado e disponibilizado para a sociedade.
7
Penso que a inovação deve ser tratada como uma busca contínua por melhorias em uma organização.
Sendo assim, considero uma organização inovadora aquela que não apenas lança um novo produto e se
destaca de seus concorrentes por um curto período de tempo. Julgo como organizações inovadoras as
que buscam constantemente melhorar seu estado atual, bem como entregar mais valor para a
sociedade.
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Conforme o Portal da Indústria (2017):
Sob encomenda do SENAI, pesquisadores norte-americanos analisaram
o ambiente de inovação do país durante três anos e concluíram que
inovações brasileiras de padrão global ocorreram por uma visão clara
de objetivos, continuidade de investimentos e proteção contra
influência política

O estudo intitulado de Accelerating Innovation in Brazil, produzido pelo
Industrial Performance Center do Massachusetts Institute of Technology (MIT, 2018),
revela que um dos maiores obstáculos para o Brasil se mostrar expressivo no cenário
mundial é a falta de coordenação dos diversos órgãos responsáveis por os programas de
incentivo à inovação.
Outro ponto relevante que o estudo do Industrial Performance Center (MIT)
aponta é a falta de interação entre empresas e universidades, pois apenas 11% dos projetos
de inovação no país são feitos em parceria entre academia e instituições de pesquisa
privadas.
Um dos responsáveis desse cenário é a burocracia excessiva dos processos para
que essas parcerias venham a se firmar. O que evidencia que profissionais capacitados
podem, em sua maioria, estar sendo subutilizados ao não exercerem todo seu potencial e
deixarem de auxiliar empresas a alcançarem a inovação.
De acordo com Marcos Cintra (presidente da FINEP), durante sua participação no
Fórum Estadão Brasil Competitivo em 2018, cujo o tema foi “Como Acelerar a
Inovação”:
Precisamos criar um modelo novo de interação entre universidades e
empresas, com instituições especializadas em fazer a conexão entre a
geração de conhecimento que é feita na universidade e a geração de
valor, que é a universidade.

Tal ponto se mostra importante porque acredita-se que tais profissionais estão
mais propensos a tratar a inovação de maneira sistemática e, consequentemente, guiarem
equipes com objetivos claros.
Afinal, no Brasil, apenas 26% dos especialistas em inovação trabalham no setor
privado no país, enquanto nos Estados Unidos esse número chega aos 80%. O que
evidencia ainda mais a subutilização dos profissionais que encontrassem apenas a serviço
da academia.
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No entanto, é válido ressaltar que a inovação não depende unicamente dos
especialistas para acontecer. Penso que quaisquer profissionais são capazes de gerar
inovação, desde que utilizem de abordagens e ferramentas adequadas durante o
desenvolvimento do projeto em que estão responsáveis.
Conforme Larry Keeley (2015, p. xi), autor do livro Dez tipos de inovação: A
disciplina de criação de avanços de ruptura:
Parte da revolução em inovação está enraizada em segredos de ofício
de alto nível: melhores métodos de inovar que são adequados para a
resolução de problemas mais difíceis. Entretanto, a maioria das equipes
ficam imobilizadas por utilizarem técnicas simplórias que há muito
tempo já foram desacreditadas.

De acordo com o Sebrae (2017), ao se analisar o atual cenário nacional de
inovação pode-se observar que se faz necessário criar maneiras que promovam mudanças
culturais nas organizações. Uma vez que essas organizações mais repetem – pois
encontram-se estagnados, devido ao uso de ferramentas desatualizadas – do que criam,
pois somente assim conseguirão alcançar o gap de inovação.
Assim sendo, torna-se possível compreender que ferramentas8 e métodos9 para
auxiliar o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores através da prática projetual
sempre foram necessários, e consequentemente, promover mudanças culturais no modo
de criar das organizações para fazer com que elas possam projetar mais em menos tempo,
aumentando assim, a agilidade e a cultura de inovação destas organizações.
Afinal, conforme o professor José Finocchio Júnior (2013, p.13), autor do livro
Project model Canvas: gerenciamento de projetos sem burocracia, “as metodologias de
gestão de projetos atuais estão pouco adaptadas à realidade das empresas e ao
funcionamento da nossa mente”. Portanto, diante desse cenário, o principal intuito desse
trabalho é propor uma abordagem – através da união de ferramentas já existentes que se
propõem a resolver problemas inventivos – capaz de auxiliar organizações a inovarem
em produtos e serviços com maior agilidade. Almeja-se também, ampliar o potencial de

8

De acordo com o Dicionário Online de Português (Dicio, 2018), ferramenta é qualquer instrumento que
se usa para realização de um trabalho.
9
Ainda segundo o Dicionário Online de Português (Dicio, 2018), o significado da palavra método é uma
abordagem técnica passo a passo para se alcançar um determinado objetivo. No entanto, é possível
compreender que essas definições e discussões sobre o que é método e o que é ferramenta é um pouco
confusa. Afinal, ferramentas também possuem passo a passo e regras para serem utilizadas. Em tal caso,
me atenho a diferenciá-las por seus objetivos, penso que o objetivo de uma ferramenta é algo pontual
quando comparado ao objetivo do uso de um método.
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geração de valor pelo design no Brasil, pois de acordo com Fabrício Dore Magalhães
(2014), – autor de um dos capítulos do livro Qual o papel do design na política de
inovação? – “para a atividade de design ampliar seu potencial de impacto e geração de
valor no Brasil serão necessárias ações coordenadas entre empresas, a academia e os
grupos que definem políticas econômicas, como governo e o Banco Central”.
Isto é, faz-se necessário fortalecer a importância do papel do designer10 no
desenvolvimento de projetos, uma vez que esse pode ser um ótimo elo entre academia e
mercado ao fazer uso de métodos – criados na academia – para gerar valor para o mercado
por meio de produtos e serviços.
Afinal, de acordo com Pazmino (2010), “o design como uma atividade
multidisciplinar, criativa, inovadora e provedora de soluções a problemas específicos,
assume uma complexidade crescente devido às variáveis normalmente envolvidas em um
processo projetual” e esse papel faz com que o designer tenha a possibilidade de exercer
o papel de agente transformador da sociedade e atuar coordenando ações entre empresas
e academia para o desenvolvimento da inovação no Brasil.

1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo geral
Estruturar uma abordagem que possa auxiliar organizações a criar e gerir
inovações por meio de produtos e serviços.
1.3.2 Objetivos específicos


Compreender os princípios de Gestão da Inovação;



Compreender formas que são utilizados atualmente como alternativa para
organizações inovarem;



Entender os princípios do design;



Compreender o papel do design e sua relação com a inovação.

10

De acordo com o Sebrae (2016), o designer “é o profissional que avalia e combina técnicas, métodos,
materiais, tecnologias, processos produtivos, custos, normas técnicas e legais, para atender a todos os
requerimentos do projeto de forma compatível com o investimento e necessidades do cliente.”
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1.4 Metodologia
Conforme Gil (2002, p.17), é possível definir pesquisa como o procedimento
racional e sistemático que possui objetivo de proporcionar respostas a determinados
problemas que são propostos.
Ainda de acordo com o autor, “há muitas razões que determinam a realização de
uma pesquisa. Podem, no entanto, ser classificadas em dois grandes grupos: razões de
ordem intelectual e razões de ordem prática. As primeiras decorrem do desejo de conhecer
pela própria satisfação de conhecer. As últimas decorrem do desejo de conhecer com
vistas a fazer algo de maneira mais eficiente ou eficaz”.
Diante disso, pensa-se que este trabalho faz parte do segundo grande grupo, pois
busca-se conhecer e propor uma forma melhor que as atuais de auxiliar organizações a
conceber e gerir inovações para a sociedade.
Também pensa-se que este trabalho se caracteriza como uma pesquisa
exploratória, dado que essa pode ser defina como:
Pode-se dizer que essas pesquisas têm como objetivo principal o
aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu
planejamento, é portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a
consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. Na
maioria dos casos, essas pesquisas envolvem: (a) levantamento
bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências
práticas com o problema pesquisa; e (c) análise de exemplos que
“estimulem compreensão”. (SELLTIZ et al., 1967, p.63)

Visto que foi feito uso do levantamento bibliográfico para pesquisar e
compreender design e inovação, bem como esses se relacionam entre si e com o processo
de gestão de projetos. Diante disso, foram buscados livros e artigos científicos que
tratassem desses temas.
Também foi feito uso de entrevistas com pessoas que tiveram experiência prática
tanto com o design quanto com a inovação. Sendo importante ressaltar que aqui também
foram analisadas entrevistas dadas a portais reconhecidos como fontes confiáveis, como
o próprio portal da indústria ou associações.
Da mesma forma, foram realizados análises de exemplos que facilitaram a
compreensão dos temas em estudo. A exemplo do caso do ipod, lançado pela Apple, ou
até mesmo do Double Diamond, abordagem proposta pelo Design Council.
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Sendo assim, é coeso dizer que este trabalho faz uso de pesquisa bibliográfica e
pesquisa documental, bem como a coleta de dados disponíveis em entrevistas de
profissionais atuantes na gestão da inovação – principal área de estudo desse trabalho – à
portais reconhecidos como importantes fontes de informação para essa área com o intuito
de aproximar-se, e consequentemente, estimular a compreensão do tema em questão para
que após a análise dos dados seja possível propor e alcançar satisfatoriamente os objetivos
almejados.
Em seguida, após coletar e analisar todos esses dados, foi possível propor a
abordagem do Design Innovation. Abordagem que apesar de nova, apoia-se diretamente
em ferramentas já existentes e validadas.
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CAPÍTULO II
2. Referencial Teórico
Neste capítulo são apresentados pensamentos e discussões de diversos autores
sobre temas relevantes para a concepção desse trabalho, e, consequentemente, para a
proposta de uma nova abordagem para auxiliar organizações a gerir inovação.

2.1. Inovação & Gestão
Conforme o DE NEGRI (2018, p. 55), autora de “Novos caminhos para a inovação
no Brasil”, o caminho entre a produção de conhecimento e seu amplo aproveitamento
pelas pessoas passa, necessariamente pelo mercado e pelas empresas. Isso se faz possível
através de novas tecnologias (inovações), que nada mais são que produtos ou serviços
que devem chegar ao mercado para que sejam úteis para às pessoas.
De acordo com o Manual de Oslo (2006, p.25), as atividades de inovação incluem
todas as etapas científicas, tecnológicas, organizacionais, financeiras e comerciais que
realmente conduzem, ou que pretendem conduzir, à implementação de inovações.
Algumas dessas atividades podem ser inovadoras em si, enquanto outras não são novas
mas são necessárias para a implementação.
“A inovação compreende várias atividades que não se inserem em
P&D, como as últimas fases do desenvolvimento para pré-produção,
produção e distribuição, atividades de desenvolvimento com um grau
menor de novidade, atividades de suporte como treinamento e
preparação de mercado, e atividades e desenvolvimento e
implementação para inovações tais como novos métodos de marketing
ou novos métodos organizacionais que não são inovações de produto
nem de processo. As atividades de inovação podem também incluir a
aquisição de conhecimentos externos ou bens de capital que não são
parte da P&D.” (OCDE, 2006, p.25)

A partir dessas afirmações, torna-se possível compreende que a ideia de que a
inovação deve ser um processo inteiramente inédito é um mito. Também é possível
entender que a inovação apenas acontece quando existe a implementação daquilo que está
sendo proposto, ou seja, pode-se dizer que não existem ideias inovadoras, mas sim, ações
inovadoras.
Uma vez que é preciso compreender a inovação como uma prática, um modo de
agir e não apenas uma forma de pensar. Afinal, para que uma organização gere inovação,
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faz-se necessário mais que planejamento, é preciso implementar a iniciativa em questão
ao mercado e isso só será possível após o desenvolvimento e aperfeiçoamento e
prototipagem da ideia em questão.
É sabido que as organizações engajam-se em busca de inovação por diversas
razões, que vão desde inovação em produtos para ampliar seu espaço no mercado, ou
melhorias que impactem sua eficiência, ou mudanças para expandir a capacidade de
aprendizado de seus membros, ou até mesmo para melhorar sua imagem perante seus
stakeholders11.
Dessa forma, pode-se compreender que as organizações que empregam esforços
para inovar, buscam retornos positivos. O que faz com que a inovação seja tida como um
tipo de investimento12 e não como mais um custo13.
No entanto, conforme o Manual de Oslo (2006, p. 26), “[...] muitas inovações
fracassam”, fazendo com que seja importante reconhecer que a inovação pode ser
reconhecida como um investimento de risco. Afinal, para o Dicionário Financeiro (2018),
o investimento de risco é definido da seguinte maneira:
Risco é o grau de incerteza em relação à rentabilidade de um
investimento. Isso significa a chance de o investimento dar um retorno
abaixo do esperado, de se perder tudo o que foi investido ou, em casos
extremos, de a perda ultrapassar o valor do investimento original.

Porém, é válido ressaltar que todo e qualquer investimento possui riscos14 e este
sempre está associado ao retorno esperado. Assim sendo, não poderia ser diferente com
a inovação, mas é sabido que até mesmo quando as inovações fracassam comercialmente
é possível retirar saldos positivos do processo, como aproveitamento da tecnologia
desenvolvida para aplicação em outro projeto, ou até mesmo a expertise15 adquirida pela
equipe que atuou no desenvolvimento do projeto tido como um fracasso comercial. Tal
afirmação pode ser ressaltada, conforme o Manual de Oslo (2006, p. 27):
Os impactos das inovações no desempenho de uma empresa variam de
efeitos sobre as vendas e sobre a fatia de mercado detida a mudanças na
11

Stakeholder significa um público específico e estratégico que está diretamente envolvido com um
determinado negócio.
12
Aplicação de capitais financeiros e intelectuais com finalidade de retorno lucrativo, seja ele financeiro
ou intelectual (muitas vezes estabelecido em forma de aprendizado).
13
Despesa ou desembolso feito para realização de uma determinada tarefa.
14
O risco é um dos fatores a ser considerado pelos investidores na hora de escolher um tipo de
investimento, ao lado da rentabilidade (retorno esperado) e do prazo de retorno (liquidez).
15
Característica de quem conhece bem um determinado assunto. (DICIO, 2018)
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produtividade e na eficiência. São impactos importantes no âmbito
industrial e nacional as mudanças na competividade internacional e na
produtividade total de fatores, os transbordamentos de conhecimento a
partir de inovação na esfera firma, e o aumento na quantidade de
conhecimentos que circulam através da redes de comunicação.

Apesar desses pontos positivos mesmo quando uma inovação é tida como um
fracasso, é importante enfatizar os resultados quando a inovação se mostra um sucesso
comercial. Afinal, na maioria das vezes o mínimo que ela garante já é algo muito
vantajoso para as organizações que investiram, pois o processo gera uma ou até mesmo
mais patentes16 que conferem o direito exclusivo de comercialização da tecnologia
desenvolvida.
O que faz com que esses documentos sejam utilizados cada vez mais como
indicadores do resultado de atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D), pois de
acordo com o Manual de Oslo (2006, p. 30), “o número de patentes concedidas a uma
dada empresa ou país pode refletir seu dinamismo tecnológico”.
Contudo, é importante salientar que em contrapartida, os problemas referentes ao
uso de patentes como indicadores de inovação são bem conhecidos. Muitas inovações não
são patenteadas, enquanto algumas são protegidas por patentes múltiplas; muitas patentes
não possuem valor tecnológico ou econômico, e outras possuem valores muito elevados.
E, outras não possuem demanda o que fazem com que nunca venham a gerar inovação.
Alguns dos fatores que podem ser relacionados a esse problema são o tempo
considerável que se leva para conseguir o consentimento da patente e ao medo de sujeitar
sua tecnologia ao mundo durante o período em que ela encontra-se “inutilizável” a espera
de sua concessão. Afinal, de acordo com a ÉPOCA (2017), no Brasil leva-se cerca de 10
anos, quando comparado a Europa que o tempo médio é de 3 anos e em países como
Estados Unidos e China o prazo chega a 2,6 anos e 1,9 anos respectivamente.
Toda via, faz-se necessário enfatizar que publicações científicas e publicações em
jornais técnicos e de comércio também complementam essas estatísticas (OCDE, p. 30).
O que pode evidenciar ainda mais a necessidade de melhorar a relação – anteriormente
citada no capítulo 1 desse trabalho – entre academia e mercado.

16

A patente é um direito legal de propriedade sobre uma invenção’ [...]. Uma patente confere a seu
detentor direitos exclusivos (durante um certo período) para explorar a invenção patenteada.
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É sabido que o processo de globalização afeta a inovação em um grande número
de países por causa do aumento da competição internacional, tornando-a ainda mais
necessária para as organizações nos dias atuais. Visto que para continuarem de maneira
competitiva em seus segmentos, essas organizações precisam investir na gestão da
inovação. O que faz com que esse investimento possa até mesmo ser caracterizado como
investimento intangível. Podendo ser definido como aquele que “abrange despesas com
marketing não rotineiro, treinamento, software e alguns itens similares, além das despesas
concorrentes em P&D (OCDE, 2006, p. 32)”.
É importante compreender que a inovação que a inovação vai além da P&D –
conforme aqui já citado – a inovação é acima de tudo, implementação e muitas vezes fazse necessário reconhecer e contratar pessoas especializadas para gerir e supervisionar
esses processos.
Diante disso, é importante reconhecer que “muitos conhecimentos sobre inovação
estão incorporados nas pessoas” (OCDE, 2006, p. 53), o que possibilita a afirmação de
relevância do papel que é executado por o capital humano para o processo de inovação.
“Os métodos de mensuração do papel do capital humano na inovação
ainda não estão bem desenvolvidos, e a limitada informação disponível
encontra-se em pesquisas sobre inovação.” (OCDE, 2006, p. 53)

Apesar de não existirem – até o momento – formas concretas de se mensurar a
relevância do papel humano no processo de inovação é válido ressaltar que a inovação
vai além da tecnologia, a inovação é um processo que necessita de uma gestão, o que
requer gestores para se responsabilizarem pelo processo, seja esse tido como uma
inovação bem sucedida ou não.
Um assunto pertinente sobre inovação, diz respeito ao grau de novidade ou grau
de inovação de ideias em desenvolvimento. Uma vez que segundo o Manual de Oslo
(2006, p.69):
Por definição, todas as inovações devem conter algum grau de
novidade. Três conceitos para a novidade das inovações são discutidos
abaixo: nova para a empresa, nova para o mercado e nova para o mundo.

Tais conceitos se diferenciam e podem ser melhores compreendidos da seguinte
maneira:


Novo para a empresa: introdução de uma mudança “nova” para a empresa, pois
mesmo que a mudança adotada já seja utilizada por empresas de outros
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segmentos, ele é tido como novo para a empresa e faz com que seja reconhecido
como inovação;


Novo para o mercado: quando a empresa é a primeira a introduzir um produto ou
processo novo em seu segmento, o que faz com este fato esteja conectado com o
ato de ser o primeiro a implementar o produto ou processo em questão;



Novo para o mundo: assim como a inovação de mercado depende do
reconhecimento de ser o primeiro no setor a inovação para o mundo está ligada
ao fato da organização em questão ser a primeira a introduzir a inovação em
questão em todos os mercados e industrias, tanto em âmbito nacional quanto
internacional.
No entanto, é oportuno salientar que “embora várias pesquisas possam afirmar

que questões sobre a novidade para o mercado sejam suficientes para examinar o grau de
novidade das inovações” (OCDE, 2006, p. 70).
Outro conceito relacionado ao grau de inovações é o de inovação disruptiva (ou
“inovação radical”). Tal conceito pode ser definido como aquela que causa impacto
significativo em um mercado e na atividade econômica das empresas nesse mercado.
Porém, é perceptível que esse conceito é embasado no impacto causado por essas
inovações tidas como disruptivas. Sendo assim, para este trabalho serão consideradas
inovações disruptivas aquelas que impactaram não somente a economia com números que
“assustam” até mesmo o mercado da organização em questão, mas sim as que também
modificaram hábitos culturais de parte da sociedade.
Como exemplo, pode-se citar o iPod (produto lançado pela Apple no dia 23 de
outubro de 2001) impactando não apenas a economia do mercado de música, mas também
os hábitos dos consumidores desse mercado.
“Este domingo marcou os 15 anos desde que Steve Jobs subiu aos
palcos vestindo sua clássica combinação de calça jeans com camisa
preta para apresentar o iPod ao mundo. [...] o aparelho teve um impacto
enorme no mercado de música, introduzindo muitas pessoas ao conceito
de comprar álbuns digitais. [...] Mesmo sendo criticado pelo preço
inicial de US$ 399,00 o iPod foi um sucesso de vendas.” (TecMundo,
2016)

Contudo, faz-se necessário lembrar que pode não ser evidente se uma inovação é
disruptiva ou não até bem depois de sua introdução, implementação e distribuição para
sociedade (OCDE, 2006, p. 70). Além disso, pode ser considerada uma organização
inovadora aquela que tenha implementado ao menos uma inovação de produto ou
processo em sua história (OCDE, 2006, p. 70). No entanto, para este trabalho, as
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organizações inovadoras são aquelas que se propõem a buscar e implementas inovações
continuamente. Em razão dessa busca contínua, pensasse que esse fato demonstra que a
inovação foi incorporada e faz parte da cultura dessas organizações.

2.2 Evolução do Design
Ao se falar sobre design é comum até mesmo para os acadêmicos e profissionais
da área encontrar no centro das discussões o questionamento sobre “O que é design?”.
Para tanto, o conceito sobre design que guiará este trabalho segue os pensamentos de
Horst Rittel, um dos acadêmicos responsáveis por o Design Methods Movement17, que
realizou grandes contribuições sobre os estudos dos métodos de design.
Horst Rittel, um dos pioneiros nos estudos e desenvolvimento da teoria
do design, o entendia como um exercício de planejamento comum às
nossas atividades diárias, nas busca de melhores soluções e estratégias.
Abordava o design como uma atividade essencialmente de
planejamento (concepção de planos para intervenção), indo além do
planejamento e concepção de produtos industriais. (SOBRAL et al,
2017, p. 26)

Desta forma, aqui o design será definido como uma atividade de planejamento e
concepção de estratégias com o intuito de atender demandas e oportunidades.
Conforme Bayazit (2004, p. 18), por volta de 1968 a “primeira geração” do
Movimento dos métodos ficou conhecida. Tal geração tinha como característica o
pensamento sistematicamente ordenado e orientado para definição de significados em
problemas bem estruturados, nos quais os objetivos esperados podiam ser estabelecidos.
Apesar disso, de acordo com Broadbent (2003), para alguns designers da época,
esse tipo de método não era aplicável ao design, pois afirmavam que enquanto a ciência
busca uma verdade objetiva, o design procura satisfação; que a ciência é tradicionalmente
mais orientada para a teoria em vez da ação.
Citando ainda que esse tipo de método não levava em consideração as realidades
socioculturais, que a ciência se utiliza primordialmente do raciocínio indutivo, enquanto
o design prefere a lógica dedutiva. Tornando-se assim, adequados apenas para problemas

17

O Design Methods Movement foi um coletivo de pesquisadores que buscou aprofundar os
conhecimentos acerca dos procedimentos e atividades cognitivas envolvidas no processo de projeto,
objetivando estabelecer um conjunto sistemático de métodos de projeto.
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já determinados, enquanto o design frequentemente necessitaria lidar com situações
únicas, mal definidas e dependentes de seu contexto (problemas complexos18).
Contudo, essa abordagem ainda se perdurou por aproximadamente dez anos até
que outros viessem não apenas à contestá-la, mas também propor uma nova. Surgindo
assim a segunda geração do movimento:
“Desta forma, a segunda geração dos métodos surge com novas
preocupações: ao invés de buscar simplicidade e a redução dos
procedimentos projetuais em metodologias claras, buscava inserir o
usuário no processo projetual, firmava-se a ideia do projeto
participativo. Havendo, também, uma abertura para a participação de
outras áreas [...]” (OLIVEIRA, 2007, p.153)

Portanto, essa nova geração tinha como base um modelo de planejamento como
um processo argumentativo, no qual a solução seria construída após o problema ser
submetido incessantemente à discussão argumentativa19 do grupo envolvido, o que em
breve viria a ser entendido e chamado como design centrado no usuário20.
Durante esse mesmo período existiam pensamentos como o de Vasconcelos
(2009, p.22):
O design industrial, por sua vez, é uma atividade cujo propósito é
direcionado ao preenchimento e satisfação das necessidades humanas,
especialmente aquelas que se relacionam com fatores tecnológicos ou
culturais.

Entretanto, é válido ressaltar que nem sempre se é preciso existir um problema
complexo ou uma “necessidade” para que o potencial do design possa ser utilizado.

18

De acordo com Rittel e Webber (1973), autores de “Dilemmas in a General Theory of Planning”,
problemas complexos ou “wicked-problems” são aqueles que não podem ser resolvidos por processos
tradicionais, sequenciais e racionalistas, ou seja, são problemas difíceis até mesmo de serem definidos.
Afinal, é sabido que definir um problema é parte inerente da solução, pois não é quase que impossível
atuar em uma demanda cujo o contexto é desconhecido.
19
Tal abordagem apoia-se no elemento fundamental de que o design é um ato político e serve para
desenvolver um discurso sobre qualquer tema inicialmente desestruturado ou mal formulado.
Possuindo como uma de suas principais funções a diversificação dos pontos de vista, oferecendo
argumentos e contra-argumentos para o desenvolvimento da análise das situações que um problema
pode envolver. Ou seja, uma alternativa para a solução de problemas e geração de recursos auxiliares
no processo decisório, com base em uma estrutura argumentativa. (SOBRAL et al, 2017, p.33)
20
O design centrado no usuário traz o usuário como parte mais importante a ser considerada durante o
processo de projetação, pois ao colocá-lo no centro do processo entendesse que as ideias e alternativas
propostas devem receber um retorno sobre o posicionamento do usuário.
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Afinal, é possível observar o uso dos métodos de design para atender demandas
mercadológicas diariamente, como o frequente redesign21 de produtos já existentes.
Sendo assim, é possível presumir22 que os métodos de design podem ser utilizados
para aproveitar oportunidades de mercado e, até mesmo, alavancar organizações por meio
dessas oportunidades. Uma vez que conforme Burdek (2006, apud in Vasconcelos, 2009,
p.9), “por meio da intensa discussão com a metodologia, o Design se tornou quase que
pela primeira vez “ensinável”, “aprendível”, e, com isto, comunicável. O continuo e
constante significado da metodologia do design para o ensino é hoje a contribuição para
o aprendizado da lógica e sistemática do pensamento”.
Fazendo com que seja possível visualizar os métodos de design como ferramentas
que contribuem para o alinhamentos dos membros de equipes multidisciplinares, visto
que, em conformidade com SOBRAL et al:
“Rittel, Papaneck e tantos outros pesquisadores do design destacam o
papel da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade como
característica inerentes e fundamentais ao processo de design para
abordagem de sistemas complexos. Com o tempo, o campo de atuação
dos profissionais de projeto, assim como o significado do termo design
adensaram-se de forma a completar as novas necessidades humanas, os
problemas sócio-político-econômicos, as novas tecnologias e
ferramentas virtuais de simulação e criação, bem como a maior
velocidade nas transformações dos produtos e do impacto sobre a
sociedade. Todos esses elementos colaboram para que a atividade se
torne mais complexa a cada dia, exigindo uma percepção holística das
situações-problema, teoria e práxis em prol da transformação da
realidade de maneira dinâmica e harmoniosa.” (2017, p.36)

Atualmente, o design vêm alcançando mais e mais espaços dentro de organizações
que buscam inovar ao fazerem uso de suas abordagens para guiar processos de P&D e até
mesmo negócios23 (uma aplicação tida como nova).

21

Ajustar algo que já existe com a finalidade de melhorar a experiência transmitida por esse produto ou
processo em questão.
22
Em conformidade com Bomfim (1995), métodos devem ser considerados apenas como instrumentos
de trabalho, de modo que sua utilização em projetos não é garantia de sucesso. Afinal, por mais que
auxiliem na capacidade técnica e criativa daqueles que participam do projeto, este apenas oferece um
suporte lógico que guiará a equipe. No entanto, pensa-se que os possíveis resultados de um projeto
estão diretamente vinculados as tomadas de decisões realizadas pela equipe, assim como o
comprometimento dessa com a realização das etapas propostas.
23
É possível supor que após o lançamento do Design Thinking pela IDEO, o design agora passa a exercer
também papel estratégico em algumas organizações. Auxiliando nas tomadas de decisões, algo que até
pouco tempo atrás era “inimaginável”. Afinal, pensava-se no design apenas como ferramenta para
desenvolvimento e melhorias de produtos.
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De acordo com Bonini e Endo (2010), a origem dessa nova aplicação do design
está associada à consultoria IDEO, empresa que desenvolve inovações com base em uma
abordagem intitulada de Design Thinking (Pensamento do designer).
No entanto, é importante ressaltar que várias outras abordagens também
contribuem para a atuação e reconhecimento do design nos negócios, como exemplo
pode-se citar o Value Proposition Design, abordagem criada por Alex Osterwalder (2014)
com o intuito de implantar ferramentas para gerenciar a busca continua por propostas de
valor24 para os clientes de qualquer organização, reduzindo o risco de rejeição das
novidades lançadas.
Outro exemplo que pode ser mencionado é o Design Sprint, processo de design
criado por Knapp et al (2017), que vem sendo utilizado pelo Google como alternativa
expressa25 para responder questões críticas dos negócios, prototipar e testas tais respostas
com usuários em apenas 5 dias.
Dessa forma, é possível entender que abordagens como essas tem contribuído para
evidenciar o valor agregado que o design gera para os negócios. Visto que em
conformidade com Goldenstein et al (2014, p.100):
O uso do design tem se expandido em todas as economias em
crescimento, nas quais outras áreas de vantagem competitiva, como
tecnologia, são rapidamente contestadas. As empresas estão
empregando o design como diferencial no mercado mundial. Pesquisas
comprovam o impacto do design na atuação empresarial26. Empresas
que usam o design veem um retorno direto sobre o investimento. Uma
pesquisa recente do Design Council mostrou que esse retorno pode ser
superior a € 4 em lucro líquido para cada € 1 investida27, e uma pesquisa

24

“Uma proposta de valor descreve os benefícios que os clientes podem esperar de determinados
produtos e serviços.” (OSTEWALDER, 2014, p. 6)
Portanto, proposta de valor é um conceito que mostra o que uma organização realmente entrega para a
sociedade, vai além do produto ou serviço que seja ofertado. Nela deve estar implícito tudo aquilo que é
tido como intangível e faz com que a experiência com a organização seja única.
25
O Design Sprint propõe a resolução de questões através da resposta projetual em apenas 5 dias. Essa
abordagem mostra-se muito mais ágil quando comparada com os demais métodos do design, e, talvez
por isso, tenha se destacado tanto atualmente.
26
Agência Nacional Dinamarquesa para Empresas e a Habitação, (2003) The Economic Effects of Design.
Disponível na internet por: <
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/the_economic_effects_of_designn.pdf>. Acesso em
junho de 2018.
27
Eden Partners for the Design Council (2012), Design delivers for business: a summary of evidence form
the Design Council’s Leadership Programme. Disponível na internet por: <
https://www.designcouncil.org.uk/sites/default/files/asset/document/DesignDelivers%20for%20Busine
ss%20briefing.pdf> Acesso em junho de 2018.
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internacional mostrou que quando as empresas são mais estratégicas em
seu uso de design, eles atingem uma margem de lucro mais alta28.

No Brasil, o Centro Brasil Design apoiou a iniciativa de Murphy e Murphy (2015)
que teve como intuito a elaboração indicadores do design nas empresas do Paraná. O
relatório proporciona percepções de com o design é importante para o desempenho das
empresas paranaenses.
Segundo Murphy e Murphy (2015, p,7), o relatório foi construído da seguinte
maneira:
[...] foram analisadas 160 métricas de design e gestão cobrindo todos os
aspectos do design em uma organização. Por exemplo: estratégias de
design, contribuição do design, recursos de design e investimento em
design.

A pesquisa conclui que “no Paraná, em geral para cada 1% de todo investimento
da empresa, dedicado ao design, foram gerados 3% de aumento em vendas de produtos e
serviços”.
Portanto, pode-se dizer que atualmente o design possui espaço de atuação nos
negócios não mais como simples ferramenta operacional para o desenvolvimento de
produtos industriais, mas sim como abordagem estratégica capaz de gerar inovação e
valor agregado para as organizações. Abrindo, até mesmo margem para que seja possível
reconhecer o design como um bom investimento.
Todavia, é importante ressaltar que a cultura e benefícios do design ainda não
estão amplamente difundidos nas organizações no Brasil. Como exemplo, pode-se citar
Alves et al (2017, p,141):
Para que a percepção do design e suas vantagens estratégicas sejam
abrangentes, neste caso, é necessário difundir a cultura do design e seus
benefícios, desenvolvendo ações de sensibilização a respeito das
atividades desempenhadas pelo design e sua ligação com processos de
inovação. Apesar de focado no panorama empresarial do estado do RN,
esse trabalho permite estimular um panorama regional, uma vez que
diversos estados da região Nordeste do Brasil possuírem baixos índices
de industrialização e desenvolvimento de inovação.

Ainda conforme Alves et al (2017), a constatação desses fatos cooperam com a
área do design, pois fornecem dados que contribuem com possíveis ações para criação da
28

Conselho Sueco de Design Industrial (2014), 10 Points: Attitudes, profitability and design maturity in
Swedish companies. Disponível na internet por:
<http://www.svid.se/upload/SVID_2011/For_foretag/Undersokningar/Folder_10_points.pdf> Acesso
em junho de 2018.
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cultura do design nessa região. Assim, destaca-se a necessidade de se prosseguir com
pesquisas e desenvolvimento, no intuito de propor métodos de inserção do design nas
indústrias da região.
Por fim, é possível compreender que perante o cenário atual a importância e
necessidade do desenvolvimento de novas abordagens que visem inserir o design como
parte da cultura de organizações faz-se necessário para contribuir com a percepção de
valor do design.

2.3 Design e Inovação
Conforme o Manual de Oslo (OCDE, 2006, p.55), “uma inovação é a
implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado,
ou um processo, ou um método de marketing29, ou um novo método organizacional nas
práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas”.
O manual (OCDE, 2006, p. 108) define design da seguinte maneira:
O design pode abarcar um amplo conjunto de atividades voltadas para
o planejamento e o desenho de procedimentos, as especificações
técnicas e outras características funcionais de uso para novos produtos
e processos. Entre elas estão as preparações iniciais para o planejamento
de novos produtos e processos, e o trabalho em sua concepção e
implementação, incluindo ajustes e mudanças posteriores.

Em consequência dessas definições, pode-se entender que o Design e a Inovação
caminham lado a lado como agentes de transformação da sociedade, – apegando-se a
definição de inovação utilizada como base para o desenvolvimento deste trabalho – e,
consequentemente, como mola propulsora do progresso das organizações.
Conforme John Broadbent (apud in SOBRAL et al, 2017, p.27), as primeiras
produções de artefatos, 250 mil anos atrás, já podiam ser consideradas como um trabalho
de Design, mesmo não existindo um processo de documentação consolidado. O que fazia
com que muitas vezes as tomadas de decisões fossem amparadas nos costumes

29

Após a leitura do Manual de Oslo, foi possível compreender que ao se citar “método de marketing”
faz-se referência a uma nova maneira de entregar produtos e/ou serviços. Mostrando que esses
métodos são maneiras de interferir no processo para compor a experiência que um stakeholders,
clientes ou usuários possuem com a organização que fornece o produto e/ou serviço em questão.
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transmitidos pela oralidade, porém as modificações projetuais faziam uso do método da
experimentação, através de tentativa e erro30.
Conforme Sobral (2017, p.27), “ao darmos um salto na linha do tempo
observamos as transformações ocasionadas pelo uso dos desenhos em papel, como fonte
de informações, o que permitiu que o design como ato de projetar ganhasse força”.
Segundo Alves et al (2006, p. 141), mesmo as empresas que consideram a
inovação como algo importante, desconhecem a atividade de design, desconhecendo
também outras atividades referentes a processos de inovação. O que mostra que a empresa
apenas faz uso da inovação de maneira discursiva e não prática.
Ainda em conformidade com os autores, “para empresas, o design é percebido
como atividades separadas, não sinérgicas”. O que faz com que se pense sobre as
abordagens atuais do design e de como outras áreas e profissionais estão inseridos nesses
processos.
Todavia é importante ressaltar que para esses dois agentes atuarem juntos e
gerarem impactos positivos, faz-se necessário que as organizações compreendam suas
necessidades e estejam dispostas a deixá-los atuar.
Afinal, de acordo com Alves et al (2017, p. 141), um “aspecto importante
identificado em sua pesquisa está relacionado a percepção limitada das empresas sobre a
abrangência de seus produtos, compreendendo-os apenas como algo tangível
(manufaturado), reduzindo assim potenciais ações estratégicas

de inovação,

principalmente relacionadas a serviços agregados aos produtos. Nesse aspecto, o design
possui competências para colaborar com as empresas incrementando suas capacidades
criativas e, de maneira estratégica, tornar explicito novos mercados para seus produtos”.
Diante disso, é possível pressupor que uma abordagem guiada com base nos
conceitos de design e inovação pode gerar grandes resultados em organizações que
estejam dispostas a tentarem alcançar a inovação através do design.
Visto que de acordo com Keeley et al (2015), ao descobrirem os 10 tipos de
inovação (conforme figura 2) em 1998, através das consultorias de inovação prestadas à

30

O conceito de tentativa e erro consiste na tentativa de resolução de problemas através do uso do que
foi aprendido com as tentativas anteriores e continuar a tentar até que se alcance a solução desejada.
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diversas empresas foi possível observar que “a inovação quase nunca fracassa por falta
de criatividade, quase sempre isso se deve à falta de disciplina”.
Figura 2: Dez tipos de inovação

Fonte: Adaptado de Keeley et al (2015)

Segundo Keeley (2015, p. 16), “a estrutura do 10TI31 está organizada em três
categorias classificadas por cores. Os tipos do lado esquerdo desse modelo são os mais
enfatizados internamente e os que estão mais distantes dos clientes; à medida que você se
move para a direita, os tipos se tornam cada vez mais nítidos e óbvios para os usuários
finais”.
Dentro das classificações apresentadas por Keeley (2015), “configuração”,
“oferta” e “experiência” respectivamente, estão inseridos os seguintes tipos:


Modelo de lucro: Os modelos de lucro inovadores identificam uma nova forma de
converter as propostas e outras fontes de valor de uma organização em dinheiro;



Rede: As inovações de rede oferecem uma alternativa para empresas tirarem
proveito dos processos, tecnologias, produtos, serviços, canais e marcas de outras
organizações;



Estrutura: As inovações desse tipo concentram-se na organização dos ativos da
organização, sejam físicos, humanos ou intangíveis de maneira exclusivas que
possibilitem agregar valor;



Processo: Essas inovações envolvem as atividades e operações que produzem os
principais produtos ou serviços oferecidos pela organização;



Desempenho de produto: Abrangem o valor, os atributos e a qualidade do que
uma organização oferece ao mercado. O que na maioria das vezes envolve

31

“Não se trata de um cronograma de processo, nem de um sequenciamento ou hierarquia entre os
tipos. Qualquer combinação entre os tipos pode se apresentar em uma inovação e, como ponto de
partida, os inovadores podem focalizar qualquer tipo presente nessa estrutura.” (Keeley, 2015, p. 17)
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produtos totalmente novos e também atualizações e extensões de linha que
agregam valor considerável;


Sistema de produto: Esse tipo de inovação está fundamentado em ideias para
associar ou agrupar determinados produtos e serviços a fim de criar um sistema
robusto e escalonável. Estimulado pela interoperabilidade, modularidade,
integração e outras formas de criar conexões valiosas entre produtos e serviços;



Serviços: As inovações de serviços garantem e aumentam a utilidade, o
desempenho e o valor aparente de um produto ou serviço. Tornando um produto
mais fácil de usar e apreciar, pois revelam atributos e funcionalidades que os
clientes de outra forma ignorariam;



Canal: Englobam todas as maneiras pelas quais se conecta produtos e serviços
oferecidos da pela organização com os clientes;



Marca: Esse tipo de inovação auxiliam e garantem que os clientes e usuários
reconheçam, lembrem-se e optem pelo produto e/ou serviço da organização.
Mostrando que uma marca vai além do logotipo de uma organização, afirmandose como a personificação da organização nas mentes dos consumidores;



Envolvimento do cliente: Referem-se à interpretação das aspirações enraizadas
dos clientes e usuários e à utilização das constatações decorrentes para
desenvolver conexões significativas entre eles e a organização.
Keeley (2015) coloca que a maioria das inovações fracassam. No entanto, isso não

precisa ser assim, pois essas podem ser desenvolvidas sistematicamente e isso aumenta
exponencialmente sua probabilidade de sucesso.
Ainda conforme Keeley et al (2015, p. 02):
Com muita frequência, a inovação é reduzida a uma série de sessões de
brainstorming, nas quais os facilitadores proclamam coisas como:
“Pessoal, não existem ideias ruins”. Na verdade, de fato existem ideias
indiscutivelmente ruins.

Afinal, de acordo com seus pensamentos, “estamos atrasados em relação a uma
revolução na forma de diagnosticar, desenvolver, estimular, eliminar riscos, lançar e
ampliar uma inovação” e talvez uma das únicas maneiras de sair desse cenário é pensar
na inovação de maneira mais sistemática, pois isso aumentará a probabilidade de criar
avanços

revolucionários.

Tais avanços se mostram cada vez mais necessários, pois:
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“Estamos atravessando um dos períodos de mudança mais intensos que
nosso pequeno planeta azul já testemunhou. Durante esses períodos, a
capacidade de inovar – evoluir, adaptar e melhorar – é indispensável.
Aliás, em meio à globalização comercial, à mudança de normas
culturais e sociais e à maior escassez de recursos naturais, a
continuidade de nosso sucesso enquanto espécie pode depender
especificamente da inovação.” (KEELEY et al, 2015, p. 03)

Sendo assim, pensasse que unir design à inovação é uma forma de trazer os
estudos de métodos do design – que há tanto se mostram úteis para o desenvolvimento de
novos produtos e processos – para propor uma abordagem sistemática como forma de
guiar o processo de inovação nas organizações.

2.4 Alguns métodos e abordagens utilizados como alternativa para alcançar a
inovação
Conforme com Vianna et al (2012, p. 12), “tradicionalmente, inovar no meio
empresarial significa buscar novas soluções tecnológicas. No entanto, nos anos 90 a
disseminação do Total Quality Managment32 fez nascer um novo caminho para a
inovação: para inovar era preciso não apenas buscar novas soluções tecnológicas, mas
também explorar novos mercados. Assim, além de criar novas formas de contato com
cliente, abriam-se também novos caminhos para satisfazer as necessidades destes”.
Ainda segundo Vianna (2012), embora o termo design seja constantemente
associado à aparência de produtos, pois esse “como disciplina tem por objetivo máximo
promover bem-estar na vida das pessoas”. Porém, foi modo como o designer percebe o
“mundo” e atua sobre as questões que estão a sua volta que chamou a atenção de gestores,
abrindo novos caminhos para inovação.
Bem como esse fato fez com que o design fosse enxergado de outra maneira, sendo
possível citar também algo similar durante a Revolução Industrial, momento que é tido
para muitos como um dos marcos mais importantes para a história do Design, pois a partir
desse acontecimento, intensifica-se o afastamento entre o design e a produção. O que de
acordo com Sobral (2017, p. 27), faz com que as mudanças no design passassem a ser
realizadas de modo mais significativo e em espaços de tempo menores.

32

Filosofia de gestão criada por Deming (1986) que visa aprimoramento contínuo da qualidade de
produtos e processos. (VIANNA et al, 2012, p. 12)
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Sendo assim, tal afirmação possibilita observar que o contexto em que o design
está inserido reflete diretamente na prática e nos métodos que são utilizados para o
desenvolvimento das atividades de sua responsabilidade.
Para Vianna et al (2012, p. 13), o que fez com que a abordagem do Design
Thinking – traduzido por muitos como pensamento do designer – ganhasse cada vez mais
espaço nos negócios foram:
O designer enxerga como um problema tudo aquilo que prejudica ou
impede a experiência (emocional, cognitiva, estética) e o bem-estar na
vida das pessoas (considerando todos os aspectos da vida, como
trabalho, lazer, relacionamentos, cultura etc.). Isso faz com que sua
principal tarefa seja identificar problemas e gerar soluções. [...] O
designer sabe que para identificar os reais problemas e solucioná-los de
maneira mais efetiva, é preciso abordá-los sob diversas perspectivas e
ângulos. Assim, prioriza o trabalho colaborativo entre equipes
multidisciplinares, que trazem olhares diversificados e oferecem
interpretações variadas sobre a questão e, assim, soluções inovadoras.

Ainda conforme Vianna et al (2012, p. 13), o Design Thinking refere-se ao modo
de pensar dos designers, que utilizam “um tipo de raciocínio pouco convencional no meio
empresarial, o pensamento abdutivo33”. O que faz com que a solução criada não seja
derivada do problema, mas se encaixe nele.
Sendo assim, o Design Thinking é uma abordagem cíclica34 que possui três
momentos (conforme figura 3), são eles:


Imersão: Esse momento tem como intuito a compreensão do problema estudado,
destinando-se a identificar as necessidades dos atores envolvidos e prováveis
oportunidades;



Ideação: Entre esse momento e o anterior, existe uma etapa de análise e síntese
para que seja possível passar para o propósito desse momento, a criação de
possíveis alternativas para solucionar o problema em questão e até mesmo
aproveitá-lo como uma oportunidade de gerar retornos positivos;

33

Em conformidade com Vianna et al (2012), esse tipo de pensamento busca formular questionamentos
através da apreensão ou compreensão das informações coletadas durante a observação de tudo aquilo
que permeia o problema em questão.
34
As abordagens cíclicas permitem que o processo possa voltar as fases anteriores sem nenhuma perda.
O que possibilita ver a “solução” criada como uma oportunidade de reabastecer o ciclo da abordagem
novamente.
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Prototipação: Nesse momento, são selecionadas – em função do negócio – para se
tornarem protótipos e serem testadas as ideias que possuam maior viabilidade
tecnológica e que se adequem melhor as necessidades humanas.
Figura 3:Esquema representativo do Design Thinking

Fonte: Adaptado de Vianna et al (2012)

Um método que vem sendo difundido e utilizado como forma de gerar inovações
é o Double Diamond (Diamante Duplo), desenvolvido pelo Design Council em 2005
com o intuito de mostrar de maneira mais simples o processo de design.
“Design Council’s purpose is to make life better by design. We are an
independent charity and the government’s advisor on design. Our vision
is a world where the role and value of design is recognised as a
fundamental creator of value, enabling happier, healthier and safer lives
for all. Through the power of design, we make better places, better
products, better processes and better performance.”35 (DESIGN
COUNCIL, 2018)

Para o criar o Double Diamond, conforme o Design Council (2007, p. 3), foram
visitadas e observados os processos de desenvolvimento de novos produtos e serviços
praticados pelos departamentos de design de onze empresas tidas como líderes globais
em seus segmentos de atuação. São elas: Alessi; BSkyB; BT; LEGO; Microsoft; Sony;
Starbucks; Virgi Atlantic Airways; Whirlpool; Xerox; Yahoo!.
The design process study was conducted using a qualitative research
methodology, and drew heavily on the Design Council’s knowledge of

35

O objetivo do Conselho de Design é melhorar a vida por design. Somos uma instituição de caridade
independente e assessora do governo em design. Nossa visão é um mundo onde o papel e o valor do
design são reconhecidos como um criador fundamental de valor, permitindo vidas mais felizes,
saudáveis e seguras para todos. Através do poder do design, criamos melhores condições, melhores
produtos, melhores processos e melhor desempenho. (Tradução do Autor)
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and expertise in the theories and practices of design management and
strategy.36 (DESIGN COUNCIL, 2007, p. 4)

Após o estudo, o Design Council (2007, p. 6) pode propor o Double Diamond,
método que possui quatro fases distintas (como mostra a figura 4 na página a seguir),
sendo elas:


Discover: A fase de descoberta dura três meses e marca o início do projeto. Tendo
como principal intuito descobrir quais são as necessidades dos usuários tidos
como público-alvo por meio de pesquisas que envolver tanto os usuários quanto
o mercado a que o produto ou serviço está destinado;



Define: O segundo trimestre faz parte do estágio de definição do problema, no
qual é feito a interpretação dos dados obtidos e alinhamento das necessidades do
usuário e do mercado com os objetivos do projeto. Portanto, pode-se dizer que
nessa fase será definido o modo como o projeto irá seguir;



Develop: Já o terceiro trimestre marca um período de desenvolvimento em que as
propostas de soluções são apresentadas, desenvolvidas e testadas dentro da
empresa. Sendo válido ressaltar a importância do trabalho multidisciplinar para
que seja possível observar e analisar as alternativas de várias perspectivas
diferentes;



Diliver: No último trimestre é realizada a fase de entrega do projeto, momento em
que o produto ou serviço desenvolvido será lançado no mercado. Todavia, para
que isso aconteça é realizado o teste final para aprovação, e, consequentemente,
ser feito o lançamento.
Figura 4: Modelo Visual do Double Diamond (Diamante Duplo)

Fonte: Design Council, 2018.
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O estudo do processo de design foi conduzido utilizando a metodologia de pesquisa qualitativa com
uma forte base no conhecimento e na expertise dos membros do Design Council nas teorias e práticas
de gestão e estratégia de design.
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Outra ferramenta que vem sendo bastante utilizada como maneira de orientar
negócios para inovação têm sido o Value Proposition Design, também conhecido como
Canvas da Proposta de Valor (figura 5), pois nas palavras de Osterwalder (2014, p.
xvi): “o Canvas da Proposta de Valor aproxima o zoom, detalhando dois blocos
constituintes do Canvas Modelo de Negócios” (figura 6).
Figura 6: Canvas da Proposta de Valor

Figura 5: Canvas do Modelo de Negócios

Fonte: Strategyzer, 2018.

Fonte: Strategyzer, 2018.

Conforme o autor, o Canvas da Proposta de Valor ajuda a criar valor 37 para os
clientes de organizações que o utilizam. Uma vez que essa ferramenta é composta por
dois lados: o Perfil do Cliente (como mostra a figura 7 na página a seguir); e o Mapa de
Valor (como evidencia a figura 8 na próxima página). Tornando possível compreender as
necessidades dos clientes e gerar produtos e/ou serviços que atuem diretamente nessas
demandas.
De acordo com Osterwalder (2014, p. 9), “o Perfil (segmento) do Cliente descreve
um segmento de cliente específico38 em seu modelo de negócio de maneira mais
estruturada e detalhada”. Uma vez que especifica os interesses do cliente da seguinte
forma:

37

Para os negócios atuais, valor é diferente de preço. Valor é o que se é entregue de mais precioso por
um produto ou serviço disponibilizado por uma organização, muitas vezes indo além do tangível,
podendo até mesmo ser uma maneira de apoiar uma causa.
38
O que para o Design pode ser tido na maioria das vezes como público-alvo.
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Figura 8: Perfil do Cliente, parte do Canvas da
Proposta de Valor

Figura 7: Mapa de Valor, parte do Canvas da
Proposta de Valor

Fonte: Strategyzer, 2018.

Fonte: Strategyzer, 2018.



Tarefas do Cliente: Deve ser descrito aquele que os clientes estão tentando realizar
no trabalho e na vida em geral ao fazer uso dos produtos e serviços em questão;



Dores: Deve-se descrever os resultados ruins, os riscos e os obstáculos às tarefas
do cliente ao fazer uso dos produtos ou serviços que são objetos do projeto;



Ganhos: Deve ser descrito os resultados que os clientes querem alcançar ou os
benefícios concretos que estão procurando ao fazer uso de determinados produtos
ou serviços.
Já o Mapa de Valor está focado em atuar na construção e adequação da proposta

de valor do negócio para com o que é descrito no Perfil do Cliente, pois segundo
Osterwalder (2014, p. 8):
O Mapa (de proposta) de Valor descreve os aspectos de uma proposta
de valor específica em seu modelo de negócio, de forma mais
estruturada e detalhada. Ele divide suas propostas de valor em produtos
e serviços, analgésicos e criadores de ganhos.
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Visto que essas etapas são importantes para a construção do Mapa de Valor, pois
cada uma colhe dados importantes para a construção da proposta de valor. Dado que
devem ser executadas da seguinte maneira:


Produtos e Serviços: Nesse campo deve ser listado todos os produtos e serviços
em torno dos quais objetiva-se construir a proposta de valor em questão;



Analgésicos: Deve ser descrito como os produtos e serviços da organização em
questão aliviam as dores do cliente, ou seja, evidenciar como as coisas que
aborrecem o cliente serão minimizadas antes, durante ou até mesmo depois de
tentar realizar uma tarefa que depende do produto ou serviço em questão;



Criadores de Ganhos: Deve-se citar como os produtos e serviços da organização
em questão criam ganhos para o cliente, deixando explícito de que forma
pretende-se produzir resultados e benefícios esperados e desejados pelo cliente.
Devendo ainda, ser incluído utilidades funcionais, ganhos sociais, emoções
positivas e economia de custos.
Em seguida, deve-se verificar se os itens que correspondem a oferta do negócio

(Mapa de Valor) estão focados no que é realmente importante para o cliente (Perfil do
Cliente). Podendo ser feito por meio da análise das conexões entre os produtos e serviços
ofertados com as tarefas, dores e ganhos do cliente.
Por fim, mas não menos importante também tem sido feito uso da TRIZ – Teoria
da Solução Inventiva de Problemas (figura 9), criada por G. S. Altshuller como uma
maneira de sistematizar39 e controlar o processo criativo.
“A TRIZ é uma criação de G. S. Altshuller. O desenvolvimento da
TRIZ iniciou-se nos anos 1940 e o artigo considerado fundamental foi
publicado em 1956 (ALTSHULLER & SHAPIRO, 1956). A sigla
TRIZ vem do russo e poderia ser transcrita do alfabeto cirílico para o
latino como Teória Retchénia Izobretátelskikh Zadátchi. A tradução
mais correta é Teoria da Resolução de Problemas Inventivos
(Izobretátelskikh Zadátchi)8. A sigla TRIZ somente surgiu nos anos
1970, mas, acabou sendo amplamente adotada, sendo hoje um termo
“guarda-chuva”, que serve para designar a TRIZ Clássica (de
Altshuller), bem como desenvolvimentos posteriores como I-TRIZ
(ZLOTIN & ZUSMAN, 1999), Inovação Sistemática (MANN, 2002),
TRIZPlus, entre outros.” (CARVALHO, 2017, p. 69)

39

“Ao contrário do que indica o senso comum, a criatividade pode ser controlada” (ALTSHULLER, apud
in CARVALHO, 2017, p. 69)
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Conforme Carvalho (2017), a abordagem da TRIZ se diferencia bastante das
demais pelo fato de focalizar seus estudos nos registros técnicos de produtos criativos, as
patentes, podendo ser reconhecidas também como – na maioria das vezes – registros de
inovações bem sucedidas. Diante disso, o autor define a TRIZ da seguinte forma:
“Pode-se definir a TRIZ como sendo uma metodologia heurística,
orientada ao ser humano e baseada em conhecimento, para a resolução
de problemas inventivos”. (CARVALHO, 2017, p. 71)

Todavia, ainda em conformidade com Carvalho (2017, p. 72), é válido ressaltar
que a TRIZ é voltada para uma classe específica de problemas, “aqueles nos quais há
contradições técnicas”.
Figura 9: Esquema representativo da TRIZ

Fonte: Adaptado de Carvalho, 2017, p. 77.

No entanto, também faz-se necessário evidenciar que a TRIZ possui fundamentos
filosóficos, o que faz com que possa, até mesmo, ser utilizada como filosofia. Afinal, é
possível notar que esta possui as leis da dialética como base.
“A formulação que pode ser considerada a base da TRIZ é a proposta
por ENGELS (1983). Para Engels, dialética é ideia fundamenta segundo
a qual o mundo não deve ser considerado como um complexo de coisas
acabadas, mas como um complexo de processos. As coisas,
aparentemente estáveis, passam por uma mudança ininterrupta de
evolução e decadência e, apesar de todos os insucessos aparentes e
retrocessos momentâneos, um desenvolvimento progressivo acaba por
acontecer.” (CARVALHO, 2017, p. 73)
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A TRIZ possui cinco conceitos fundamentais, são eles:


Idealidade: Diz respeito ao fato de que os sistemas técnicos evoluem com o passar
do tempo, passando a possuir mais funções úteis, e, consequentemente, menos
funções inúteis40 e até mesmo neutras;



Contradição: De acordo com Carvalho (2017, p. 74), “Altshuller demonstrou que
as partes dos sistemas técnicos são desenvolvidas, ao longo de suas sucessivas
versões, de forma não uniforme, o que provoca o surgimento de contradições”. O
que faz com que a evolução desses sistemas só sejam possíveis com a resolução
dessas contradições41;



Recursos: Para a TRIZ, recursos são todos os elementos que fazem parte da
situação em questão e que podem contribuir para a criação da solução do
“problema”42 estudado;



Sistemática: Refere-se ao modo de agir sistematicamente desde a visualização da
situação problema, até a geração e implementação da solução proposta;



Funcionalidade: Corresponde a moldagem de elementos concretos dos problemas
em questão e da geração de alternativas mais abstratas de funções para solucionar
o problema.
Após observar as maneiras de buscar a inovação aqui apresentadas, é possível

concluir que essas possuem alguns elementos em comum, podendo ser citado o fato de
todas entenderem que o processo de inovação deve ser tido como algo continuo e não
apenas uma intervenção pontual.
Bem como, o fato de colocarem o ser humano como parte fundamental do
processo, seja como membro da equipe que busca desenvolver um produto ou serviço
para alcançar a demanda, seja como consumidor do novo produto ou serviço a ser
idealizado.
“A inovação provém de pessoas se encontrando nos corredores ou
ligando umas para as outras às 23h30 com uma nova ideia, ou porque
40

Estas funções são tidas por Altshuller como funções prejudiciais para qualquer sistema.
“As contradições podem aparecer numa variedade de formas. Savransky (2000) sugere uma
classificação de contradições que contém contradições técnica, físicas, matemáticas, fundamentais,
cosmológicas, individuais, administrativas e culturais. As contradições de interesse na TRIZ clássica são
as técnicas e físicas.” (CARVALHO, 2017, p. 74)
42
Muitas vezes a palavra problema está relacionada com algo que gera um incômodo insuportável. No
entanto, é importante lembrar que nem sempre se faz necessário a existência de um problema, basta
que seja possível se visualizar uma demanda ou oportunidade a ser alcançada.
41
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perceberam algum furo na maneira como estávamos pensando em um
problema.” (JOBS, 2004 apud in THOMAS, 2012, p. 78)

Por fim, foi possível concluir que para que o processo de inovação seja contínuo
a abordagem que almeje guiar esse processo deve não apenas estar preocupada com o
desenvolvimento de um produto e/ou serviço, mas sim com todo o negócio da
organização em questão.
Portanto, pensasse que uma abordagem para auxiliar na gestão da inovação deve
atuar desde a proposta de valor, passar pelo desenvolvimento de novos produtos ou
serviços, acompanhar e identificar o momento em que esses passarão a se mostrar como
uma nova janela oportunidade para a organização inovar novamente. Afinal, de acordo
com Steve Jobs (1989 apud in THOMAS, 2012, p. 112): “As pessoas são inerentemente
criativas. Elas usam as ferramentas de maneira que seus criadores nunca imaginaram ser
possíveis”. O que dar a possibilidade de supor que o ato de dar novos significados a
produtos e serviços é algo comum para a sociedade.
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CAPÍTULO III
3. Abordagem proposta
Após compreender e analisar (figura 10) algumas maneiras utilizadas como
alternativa para gerar inovação – citadas no capítulo anterior – em organizações, propõese uma abordagem que não está somente centrada na “situação-problema”, mas sim na
organização que está em busca de uma nova oportunidade de impactar a sociedade.
Figura 10: Processo de criação do Design Innovation

Fonte: Do autor.
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Sendo assim, seguindo com o objetivo43 desse trabalho, apresenta-se aqui o
Design Innovation (figura 11). Uma abordagem que visa criar e gerir inovação com base
tanto nos conceitos do Design Centrado no Usuário quanto nas perspectivas de mercado
que cercam um negócio, conceitos que se mostram bem presentes na abordagem do
Design Thinking (VIANNA et al 2012) e no Value Proposition Design
(OSTERWALDER 2014).
Figura 11: Representação visual da abordagem do Design Innovation

Fonte: Do autor.

Devendo ainda ser ressaltado que ao se observar a construção visual do Double
Diamond (DESIGN COUNCIL, 2007), foi possível compreender a importância de
momentos de Divergência (presentes na abordagem do Design Innovation nas fases de
Diagnóstico; de Criatividade; e de Validação) e Convergência44 (contemplada no Design
Innovation nas fases de Anamnese; Oportunidade; de Idealidade; e de Inovação).
Todavia, é válido ressaltar que para chegar no formato da abordagem aqui
proposta foi preciso visualizar algumas versões possíveis, conforme mostra a figura 12
na próxima página. Pensa-se que essas alternativas mostraram-se importantes para

43

O principal intuito desse trabalho é propor uma abordagem que possa auxiliar organizações a criar e
gerir inovações por meio de produtos e serviços. Conforme apresentado anteriormente no item 1.3
(página 19) do presente trabalho.
44

De acordo com o Design Council (2007), o processo criativo é composto por momentos de divergência
e convergência. Esses momentos são muito importantes para o processo porque estimulam a
visualização da situação-problema por diversas perspectivas. O que resulta na criação de diversas
alternativas que contemplem a maior quantidade de variáveis presentes do entorno da situaçãoproblema.
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compreensão e definição dos momentos de divergência e convergência contemplados
pela abordagem aqui proposta.
Figura 12:Alternativas criadas para se chegar ao Design Innovation

Fonte: Do autor.

É importante salientar que durante a criação dessas alternativas foi possível
compreender que a inovação deve ser considerada uma fase da abordagem aqui proposta,
pois após analisar o trabalho de Vasconcelos (2009), intitulado de “Uma investigação em
Metodologias de Design”, foi possível entender que os métodos projetuais45 de Design,
na maioria das vezes, não consideram a inovação como parte do processo guiado pelo
designer.
Como pode ser observado anteriormente na figura 11, a abordagem, denominada
de Design Innovation46, possui dois importantes “focos” – ilustrados no centro do
esquema visual da abordagem – que orientam o processo de inovação aqui proposto, são
eles: o mercado; e o usuário. Sendo composta por sete fases, denominadas

45

Após observar o trabalho de Vasconcelos (2009), foi possível compreender que o papel do Design é o
de inventar e não de inovar. Uma vez que a maioria dos métodos projetuais de Design não se mostram
preocupadas com o lançamento daquilo que foi criado. O que faz com que ao se ater ao conceito de
inovação aqui estipulado, seja possível dizer que a maioria dos métodos projetuais de Design estão
focadas em gerar invenções.
46
A escolha do nome dessa abordagem possui como objetivo transmitir a união entre design e inovação
– duas áreas que descobri como paixões – para que se possa contribuir diretamente com a valorização
do papel do design para gerar transformação na sociedade. Assim como, enfatizar que o processo de
inovação pode ser guiado, pois o termo “design” também pode ser entendido como projeto.
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respectivamente de: (0) Anamnese; (1) Diagnóstico; (2) Oportunidade; (3) Criatividade;
(4) Idealidade; (5) Validação; e (6) Inovação.
Na representação visual do Design Innovation optou-se por enfatizar a
importância do papel do mercado e do usuário para o processo de inovação, pois
entendesse que não há como atender uma demanda do mercado sem consultar os futuros
usuários, bem como pensa-se não ser possível atender demandas de usuários se o produto
e/ou serviço disponibilizado não possuir viabilidade mercadológica para se sustentar e
assim ser disponibilizado para a sociedade.
Para a criação do Design Innovation, a TRIZ – Teoria da Solução Inventiva de
Problemas (CARVALHO, 2017), também mostrou-se importante por possuir um caráter
que valoriza a lógica e a viabilidade durante o processo de resolução de problemas. Sendo
assim, uma das fases da abordagem é dedicada a um de seus pilares, o conceito de
Idealidade.
É importante enfatizar que também foram utilizados os conceitos de “oceanos
azuis e vermelhos” (ilustradas na representação visual do Design Innovation nas cores
azul e roxo), disseminados por Kim e Mauborgne (2005), no livro “A estratégia do oceano
azul: como criar novos mercados e tornar a concorrência irrelevante”. Tais conceitos
foram importantes para se propor essa abordagem porque pensa-se que o ambiente interno
da organização pode ser enxergado como parte importante que compõe o oceano azul47,
um oceano com várias possibilidades a serem exploradas. Da mesma forma, enxerga-se
o ambiente externo à organização como parte do oceano vermelho48, um oceano que
possui diversos predadores, pois existem vários concorrentes que podem interferir – e na
maioria das vezes interferem – no ecossistema.
Sendo válido ressaltar que apesar de ser possível classificar o Design Innovation
como uma nova abordagem, faz-se necessário enfatizar que conceitos já existentes dão
bases para essa abordagem aqui proposta.
Com o intuito de facilitar a documentação do processo de gestão da inovação, o
Design Innovation deverá ser disponibilizado em uma plataforma online (ver figura 13
47

De acordo com Kim e Mauborgne (2005), o oceano azul é um ambiente no qual o único predador
natural é a organização que o criou com o lançamento de um produto ou serviço inovador.
48
Conforme Kim e Mauborgne (2005), oceanos vermelhos são aqueles segmentos de mercado que
possuem muitos concorrentes, o que faz com que a demanda a ser atendida torne-se cada vez menor
durante essa disputa.
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na próxima página), similar a utilizada pelo Sebrae para possibilitar que empreendedores
façam uso do Canvas (vide figura 14 na página a seguir).
Figura 13: Interface da plataforma do Design Innovation

Fonte: Do autor.
Figura 14: Canvas Sebrae

Fonte: Sebrae Canvas, 2018
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Dito isso, a primeira etapa foi nomeada de (0) Anamnese49, visto que o intuito
dessa fase é compreender as principais “dores e experiências” que a organização relata
possuir. Uma vez que tais dados deverão ser obtidos por meio de entrevista semiestruturada50 sobre as principais dificuldades que a organização enxerga para gerar
inovação.
Sendo assim, o próximo momento a ser seguido do Design Innovation foi
nomeada de fase de Diagnóstico, visto que de acordo com o Manual de Oslo (OCDE,
2006, p. 28) existem duas abordagens essenciais para a coleta de dados sobre inovações:
“i) a abordagem “sujeito” parte do comportamento inovador e das
atividades da firma em sua totalidade. A ideia é explorar os fatores que
influenciam o comportamento inovador da empresa (estratégias,
incentivos e barreiras às inovação) e o escopo de várias atividades de
inovação, mas sobretudo examinar os resultados e os efeitos da
inovação. Essas pesquisas são delineadas par serem representativas de
todas as indústrias de modo que os resultados possam ser consolidados
e que sejam feitas comparações entre as indústrias; ii) a abordagem
“objeto” compreende a coleta de dados sobre inovações específicas
(normalmente uma “inovação significativa” de algum tipo ou uma
inovação essencial de uma empresa). A abordagem envolve a coleta de
dados descritivos, qualitativos e quantitativos sobre a inovação
particular ao mesmo tempo em que dados sobre a empresa são
investigados.”

Diante disso, a etapa de (1) Diagnóstico que deverá atuar entre essas duas
maneiras de coleta de dados citado pelo Manual de Oslo ao fazer uso dos 10 Tipos de
Inovação51 (Keeley, 2015) como base para coleta de dados internos e externos à
organização, conforme mostra a figura 15 (na página seguinte).

49

“Consiste no histórico de todos os sintomas narrados pelo paciente sobre determinado caso clínico.”
(SIGNIFICADOS, 2018)
50
A fase de Anamnese deve ser utilizada como um repositório das tentativas de inovar que a
organização já fez, sejam elas bem sucedidas ou não. Diante disso, apesar desta ser definida como
momento zero, não necessariamente ela deve ser a primeira a ser executada. Afinal, pensasse que a
organização deverá ter muita confiança no CIno que guiará o processo para sentir-se confortável em
expor o que já foi feito. O que faz com que a fase de Anamnese também possa ser executada após a fase
de (6) Inovação.
51
“Você pode utilizar o modelo 10TI de várias maneiras para ajudá-lo em suas iniciativas de inovação.
Ele pode funcionar como uma ferramenta de diagnóstico para avaliar como você está abordando
internamente a inovação, pode ajudá-lo a analisar a concorrência e pode revelar possíveis lacunas e
oportunidades para fazer algo diferente e aprumar o mercado.” (KEELEY, 2015, p. 12)
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Para a coleta dos dados referentes aos tipos de inovação52 (Modelo de Lucro,
Rede, Estrutura, Processo, Desempenho do produto, Sistema do Produto, Serviços, Canal,
Marca e Envolvimento do Cliente) propostos por Keeley (2015), deverá ser feito o uso de
determinadas ferramentas, bem como a realização de pesquisas qualitativas com base na
percepção de especialistas que compõem a equipe53 que está à frente do processo de
implementação do Design Innovation, processo similar ao utilizado para o
desenvolvimento do Double Diamond (DESIGN COUNCIL, 2007), facilitando assim a
colaboração entre aqueles que participam do processo. O que conforme Hargrove (2001),
pode ser chamado de colaboração criativa.
Figura 15: Fase de Diagnóstico proposta pela abordagem do Design Innovation
:

Fonte: Do autor.

“Pessoas extraordinárias sempre foram encaradas como a fonte de
realizações humanas significativas e duradouras. Para adentrar o futuro,
você tem de apoiar seu peso na outra perna e olhar as coisas de uma
nova perspectiva. No futuro a fonte das realizações humanas não serão
as pessoas extraordinárias, mas combinações extraordinárias de
pessoas, seja nos negócios, seja na ciência, na política, ou nas artes.
Uma combinação extraordinária de pessoas pode ser composto de
pessoas que já são extraordinárias em diferentes profissões ou
disciplinas, mas que ainda enxergam novas e estimulantes
possibilidades e têm o desejo de torná-las realidade, talvez sem mesmo
saber que elas próprias e suas ocupações podem ser transformadas por
ela para sempre. Ou ainda esta combinação pode vir de pessoas comuns
que descubram sua capacidade de serem extraordinárias no processo de
colaboração com outras que reconheçam seus talentos e dons.”
(HARGROVE, 2001, p. 24)

52

É importante ressaltar que os 10 tipos de inovação propostos por Keeley (2015), podem ser vistos
como os tipos de inovação propostos pelo Manual de Oslo (2006).
53
Aconselhasse a manter o número de pessoas envolvidas no menor possível, visando tornar a
comunicação mais ágil e eficaz.
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Desse maneira, em primeiro momento deverá ser preenchido um Canvas®54 para
que seja possível visualizar e sinalizar os pontos críticos e positivos do modelo de negócio
utilizado pela organização, como mostra a figura 16 na página a seguir.
Figura 16: Canvas do modelo de negócio

Fonte: Adaptado de Strategyzer, 2018.

Em seguida, deverá ser feito uso do mapa de stakeholders, ferramenta que
possibilita visualizar e classificar quais são as pessoas e entidades que impactam a
organização de acordo com o grau de influência, grau de participação, e o grau de
interferência, como exemplifica a figura 17 que leva em consideração desde o papel dos
clientes e da imprensa até o dos fornecedores e governo.
Sendo importante ressaltar que de acordo com a Associação Brasileira de
Comunicação – ABERJE (2016), “o mapeamento dos stakeholders é uma etapa de
produção do relatório de sustentabilidade no modelo proposto pela Global Reporting

54

O Business Model Generation, ou simplesmente Canvas. É uma metodologia criada em meados dos
anos 2000 pelo Suiço Alex Osterwalder durante sua tese de Doutorado na HEC Lausanne, e Yves Pigneur.
O Canvas é um esquema visual que possibilita a co-criação de modelos de negócios ao levar em
consideração nove elementos que toda organização possui, são eles: proposta de valor, parcerias
chaves, atividades chaves, recursos chaves, relacionamento com clientes, segmentos de clientes, canais
de distribuição, estrutura de custos e fluxo de receitas. (HSM, 2017)
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Initiative (GRI). Para além disso, compreender quais os setores tem relevância para a
organização se torna um poderoso instrumento de comunicação”.
Figura 17: Mapa de Stakeholders

Fonte: Adaptado de ABERJE, 2016.

É importante ressaltar que a compreensão dos graus de relevância dos
stakeholders pode fazer com que parceiros, como fornecedores possam ser vistos como
futuros clientes.
Adiante, deverão ser analisados os ativos físicos, humanos ou intangíveis da
organização por meio do cruzamento dos dados obtidos no Canvas e no Mapa de
Stakeholders. Posteriormente, deverá ser aplicado um questionário com os consumidores
dos produtos da organização, com o intuito de compreender o grau de desempenho dos
produtos e/ou serviços oferecidos à sociedade.
Logo em seguida, deverá ser analisado os sistemas de produtos da organização
por meio da criação de um Canvas para cada produto da organização, conforme o modelo
utilizado anteriormente. Após isso, deverá ser feito o cruzamento de dados obtidos no
Canvas do modelo de negócio da organização, juntamente com os Canvas criados para
cada produto, afim de obter um relatório sobre os atuais canais utilizados para que a
organização possa entregar seus produtos e/ou serviços para a sociedade.
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A seguir, deverá ser aplicada a ferramenta de Esfera da Marca55, desenvolvida por
Sebastiany (2018), especialista em gestão de marcas no Brasil, para coletar os dados
referentes a Marca e Envolvimento do Cliente da organização em questão, como mostra
a figura 18.

Figura 18: Esfera da Marca

Fonte: Adaptado de SEBASTIANY, 2018.

Tal ferramenta permite que uma marca seja analisada por doze componentes
(diferencial, proteção jurídica, resposta, presença, relacionamento, engajamento,
credibilidade, relevância, clareza, autenticidade, consistência e compromisso) que estão
alocados em quatro quadrantes, são eles: Entrega; Promessa; Interno; e Externo. Para a
utilização dessa esfera, o preenchimento dos componentes deve ser iniciado do lado
interno para o externo, sendo válido ressaltar que cada componente deverá receber notas
de 0 a 5 para que seja possível visualizar o estado atual da marca da organização, bem
como seu relacionamento com o cliente.
É importante ressaltar que em casos de lançamentos de novas marcas essa
ferramenta deve ser utilizada levando em consideração o posicionamento que a
organização deseja para sua marca.

55

Conforme Sebastiany (2018), durante a aula seis do módulo 4 do seu curso online de branding, a
esfera de marca é uma ferramenta de auto avaliação. Dito isso, é importante compreender que os
dados coletados por essa ferramenta, serão dados baseados na expertise de especialistas que compõem
o processo.
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Em seguida, deve-se dar início a fase de (2) Oportunidade (figura 19), momento
em que os dados obtidos nas fases anteriores devem ser apresentados a todos os
envolvidos para que seja possível visualizar oportunidades e até mesmo definir o escopo56
do(s) projeto(s) a ser(em) desenvolvido(s), a fim de deixar todos cientes das
possibilidades e riscos que estão por vir.
Figura 19: Fase de Oportunidade proposta pela abordagem do Design Innovation

Fonte: Do autor.

Portanto, essa fase também tem o intuito de fazer com que todos que participem
do processo estejam cientes de que apenas serão trabalhadas demandas que possuam
viabilidade e sustentabilidade para a organização como um todo. Afinal, de acordo com
Keeley (2015, p. 6), “a inovação requer a identificação dos problemas que importam e
sua transposição sistemática para oferecer soluções simples e inteligentes”.
Ainda de acordo com Keeley (2015, p. 13), “a inovação é um esporte de equipe.
Na verdade, uma organização que depende apenas de inovadores individuais está fadada
ao fracasso”. Uma vez que em conformidade com Hargrove (2001, p. 26), “Colaboração
significa alcançar objetivos comuns”, o que enfatiza a importância do alinhamento para
escolha das demandas a serem desenvolvidas como forma de alcançar a inovação.
Portanto, para alinhar e documentar esse processo, devem ser preenchidos os
quadros de cada possível projeto a ser desenvolvido da fase de Oportunidade57 (mostrados
na figura 20) na plataforma do Design innovation para que em seguida seja decido por

56

É preciso compreender o que existe em torno de cada possível demanda visualizada para que seja
possível tomar a decisão de ver a “situação problema” como uma janela de oportunidade ou não.
57
As folhas da fase de Oportunidade encontram-se no Apêndice desse trabalho.
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meio de uma conversão das ideias de todos os envolvidos o projeto que será desenvolvido
pela organização.
Figura 20:Fase de Oportunidade do Design Innovation

Fonte: Do autor.

Posteriormente ao alinhamento e definição da demanda a ser desenvolvida, terá
início a fase de (3) Criatividade, cujo o principal objetivo é o de criar alternativas que
possam alcançar as demandas visualizadas na fase anterior. Para realização dessa fase,
deve-se fazer uso de ferramentas de criatividade para o desenvolvimento de produtos e
serviços, como evidencia a figura 21 na página a seguir.
Design Innovation: Proposta de uma abordagem de gestão da inovação |

55

Figura 21: Ferramentas sugeridas na fase de Criatividade

Fonte: Do autor.

Sendo válido ressaltar que as ferramentas mostradas na fase de Criatividade58 são
sugeridas59 como alternativa para estimular o processo criativo, tanto de produtos quanto
de serviços. Também é possível observar a importância do ambiente externo durante esse

58

As ferramentas que aparecem na folha de Criatividade do Design Innovation podem ser melhor
visualizadas no Apêndice do presente trabalho.
59
É importante ressaltar que apenas são sugeridos algumas ferramentas, pois é sabido que as
ferramentas a serem utilizadas serão selecionadas de acordo com a demanda em questão. Uma vez que
deve ser levado em consideração também o número de participantes no processo.
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processo, pois dele pode se obter feedback da sociedade, aqueles que possivelmente irão
consumir e se apropriar da inovação a ser lançada.
Todavia, é importante enfatizar que de acordo com Keeley (2015, p. 2), “...existem
ideias indiscutivelmente ruins”. O que reforça o pensamento de utilizar ferramentas para
guiar esse processo, pois talvez, para muitos esse momento pode até mesmo pode ser
resolvido com um Brainstorming. No entanto, é sabido essa técnica deve ser utilizada
sem restrições e crítica, possibilitando que até mesmo ideias que não tenham relevância
para a “situação problema” sejam apresentadas.
Não obstante, é importante ressaltar que as ferramentas não trabalham por si só,
nem tão pouco garantem bons resultados. O que mostra a necessidade de investir tempo
para a execução destas, pois, pensasse que somente com disciplina e comprometimento
será possível alcançar bons resultado, e, consequentemente, a inovação bem sucedida.
Posteriormente à criação de alternativas para alcançar a inovação por meio da
demanda definida, dar-se início a fase de (4) Idealidade (como mostra a figura 23) para
que sejam apresentadas e analisadas as alternativas geradas na fase anterior.
Figura 22: Fase de idealidade da abordagem do Design Innovation

Fonte: Do autor.

Devendo ser levado em consideração a viabilidade dos sistemas técnicos,
viabilidade econômica e as funções úteis das alternativas apresentadas, pontuando-as
individualmente de 1 a 5 e calculando suas médias simples nas folhas de Idealidade,
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mostradas na figura 23, na página seguinte. Portanto, o principal intuito da fase de
Idealidade é filtrar e simplificar as funções das alternativas geradas anteriormente.
Figura 23: Folhas da fase de Idealidade do Design Innovation

Fonte: Do autor.

Após o preenchimento das características observadas e pontuação das alternativas
apresentadas, deve-se selecionar aquela que irá ser realizado o protótipo ou MVP
(Produto Mínimo Viável) e em seguida, testadas na fase de (5) Validação.
Sendo importante ressaltar que conforme Ostewalder (2014, p.222), o MVP é
“uma representação ou protótipo de uma proposta de valor especificamente para testar a
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validade de uma ou mais hipóteses”. Cujo o intuito é fazê-los mais rápido, barato e
eficiente possível.
Figura 24: Fase de Validação da abordagem do Design Innovation

Fonte: Do autor.

No esquema gráfico mostrado na figura 24, ressalta-se o indicativo de criação de
um MVP para serviços e a criação de Protótipos ao se tratar de produtos, pois logo em
seguida deverão ser testados em situações reais.
Afinal, conforme Steven Johnson (2011, p. 19), autor do livro “De onde vêm as
boas ideias:
“Alguns ambientes sufocam novas ideias; outros parecem gerá-las sem
esforço. A cidade e a web foram motores de inovação desse tipo porque,
por razões histórias complexas, ambas são ambientes poderosamente
propícios à criação, à difusão e à adoção de boas ideias. Nenhum dos
dois é perfeito, de maneira alguma. [...] Mas tanto a cidade quanto a
web possuem um inegável histórico em matéria de geração de inovação.
[...] Nosso pensamento molda os espaços que habitamos, e os espaços
retribuem o favor.”

Sendo assim, supõe-se que o processo de testes em situações reais favorece o
fortalecimento das boas ideias. Todavia, as informações importantes referentes a esse
processo devem ser documentadas no quadro de Validação60 da plataforma digital do
Design Innovation, como mostra a figura 25 na página a seguir.

60

A folha de Validação do Design Innovation pode ser melhor compreendido no Apêndice desse
trabalho.
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Figura 25: Interface da fase de validação da plataforma do Design Innovation

Fonte: Do autor.

Figura 26:Fase de Inovação da abordagem do Design Innovation

Fonte: Do autor.

Com os testes correndo de maneira satisfatória, – concluindo o processo de
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) – o ato contínuo é o de apresentar ao departamento
de marketing da organização para que seja possível lançar o produto e/ou serviço em
questão no mercado para que possa ser disponibilizado para a sociedade, e,
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consequentemente, gerar inovação (como mostra a figura 26). Tornando-se assim o um
processo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I).
Em seguida, deverá ser documentado os pontos importantes do processo na fase
de inovação como forma de documentar ativos tangíveis e intangíveis que foram
adquiridos durante o processo, como mostra a figura 27.
Figura 27: Interface para documentação dos ativos da face de inovação do Design Innovation

Fonte: Do autor.

Fonte: Do autor.

Todavia, conforme citado anteriormente, a inovação só acontece verdadeiramente
quando é disponibilizada para que a sociedade possa experimentar, como evidencia o
esquema visual da abordagem do Design Innovation ao colocar a inovação próxima ao
mercado, como pode ser visto na figura 28.
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Figura 28: Esquema Visual do caminho da abordagem do Design Innovation

Fonte: Do autor.

Por fim, a inovação criada será observada e passará pela fase de diagnóstico para
que seja possível analisá-la e até mesmo gerar novas oportunidades, – e assim, percorrer
todo o ciclo proposto novamente – pois o Design Innovation61 tem o intuito de ser uma
abordagem contínua. O que faz com que a abordagem aqui proposta possa até mesmo ser
considerada como uma abordagem cíclica de gestão da inovação.
É importante ressaltar que deve ser gasto entre 2 e 3 horas para execução de cada
ferramenta proposta nas fases do Design Innovation, enfatizando ainda que deve-se passar
no máximo 5 horas por dia em uma organização para que seja possível absorver e analisar
tudo aquilo que foi realizado e apresentado em um próximo encontro.
Outra orientação importante para execução do Design Innovation, é fazer com que
os encontros aconteçam de forma que fujam da rotina dos membros da organização, pois
assim como no Design Sprint, proposto por Knapp (2017), isso pode estimular a
criatividade e fazer com que as pessoas que compõem a organização sejam mais
receptivas.

61

Penso que para alcançar a inovação é necessário que todo o processo esteja sob constante
observação, pois somente assim será possível visualizar os obstáculos de maneira clara e intervir no
melhor momento. Por isso, o logotipo do Design Innovation possui uma pessoa com Binóculos. Afinal, as
vezes é preciso se afastar um pouco para observar e compreender melhor determinadas situações.
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4. Experimentação
No dia 06 de novembro de 2018 no período das 18h30 às 21h30 foi realizado no
SebraeLab, localizado na cidade de Natal – RN, o workshop intitulado de Design
Innovation: Descobrindo oportunidades de inovar, e contou com o apoio do Mestrado
Profissional em Inovação, vinculado ao Programa de Pós-graduação em Ciência,
Tecnologia e Inovação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, bem como do
Sebrae – RN, da incubadora inPacta, e da empresa de consultoria Waycollab – We make
innovation happen.
Tal workshop foi realizado com o intuito de apresentar o Design Innovation (ver
figura 29) e experimentar algumas das ferramentas que compõem a fase de (1)
Diagnóstico da abordagem aqui proposta.
Essa decisão foi tomada, devido ao pouco tempo disponibilizado para realização
desse momento. Visto que conforme citado anteriormente, o Design Innovation foi
pensado para atuar e acompanhar organizações no período de 1 a 3 anos.
Diante disso, foi escolhida a fase de diagnóstico por ser considerada uma das fases
mais importantes para a abordagem e por fazer uso de diversas ferramentas que são
fundamentais para compreensão dos produtos ou serviços oferecidos por uma
organização.
Sendo assim, para a realização do workshop foi planejado o uso das seguintes
ferramentas: Canvas; Pitch Elavator; Mapa de Stakeholders; Perfil do Cliente do Value
Proposition Design; e a Esfera da Marca.
A divulgação do workshop foi gerenciada pela empresa de consultoria Waycollab,
que uso das redes sociais (instagram e facebook) para divulgação do evento.
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Figura 29: Divulgação do workshop do Design Innovation

Fonte: Do autor.

O workshop foi direcionado para líderes e gestores de organizações, e através da
plataforma SYMPLA62 foram disponibilizadas 25 vagas gratuitas para participação no
evento. Sendo válido ressaltar que essas vagas foram preenchidas em menos de 24 horas,
o que fez com que um cadastro de reserva fosse aberto para uma possível 2ª turma que
em cerca de 72 horas já contava com 34 pessoas cadastradas (figura 30).
Figura 30: Quantidade de ingressos disponibilizados na plataforma sympla

Fonte: Do autor.
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Link para acesso a página do evento na plataforma Sympla: https://www.sympla.com.br/designinnovation-descobrindo-oportunidades-de-inovar__386216
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Isto posto, faz-se possível compreender que existe interesse da comunidade local sobre
novas oportunidades de inovar em seus negócios e até mesmo sobre os temas design e
inovação. O que faz com que seja coeso observar que existe demanda para a atuação do
Design Innovation como uma abordagem para criar e gerir inovação junto as organizações
da comunidade local.
Diante disso, o workshop contou com a presença de 21 participantes (figura 31)
dos mais diversos perfis. Visto que existiam participantes líderes e gestores de empresas
consolidadas, startups e até mesmo empresas juniores. Tornando possível compreender
que existe uma certa necessidade de inovar nesses tipos de organizações, fazendo com
que essas, assim como seus líderes e gestores sejam tidos como público-alvo do Design
Innovation para ações futuras.
Em seguida foi dado início ao workshop com o momento de apresentação do
ministrante, bem como uma fala breve sobre todos aqueles que apoiaram o evento e este
trabalho. Posteriormente, com o intuito de gerar uma maior aproximação entre todos os
que participavam, foi pedido para que se apresentassem de maneira breve, contando um
pouco sobre sua atuação profissional.
Figura 31: Participantes do workshop

Fonte: Do autor.
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Sendo importante ressaltar que houve até mesmo a participação de um consultor
que já atua no Sebrae a cerca de 12 anos e expressou a importância de abordagens com o
intuito do Design Innovation para o desenvolvimento dos negócios nessa região.
Durante o workshop as ferramentas foram alimentadas com dados dos negócios
reais, uma vez que foram solicitados voluntários que possuíssem negócios reais para
serem líderes dos 4 grupos (figura 32) que iriam visualizar novas oportunidades de inovar.
Figura 32: Canvas preenchidos durante o workshop

Fonte: Do autor.

Sendo válido ressaltar que ao fazer uso da ferramenta Canvas, pensava-se que o
seu preenchimento levaria cerca de 15 minutos. Afinal, ao questionar se os participantes
conheciam a ferramenta e se já haviam utilizado em suas organizações, todos afirmaram
que sim. Todavia, levou-se cerca de 50 min para o preenchimento, o que custou muito
tempo para o workshop que só disponha de 3 horas.
Em seguida, foi feito o uso do Mapa de Stakeholders para que posteriormente
fosse proposto o desafio de fazer com que um dos stakeholders de cada organização fosse
visualizado como um cliente em potencial.
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Logo após, foi feito uso da ferramenta derivada do Value Proposition Design, o
Perfil do Cliente para auxiliar os grupos a compreenderem as dores e o que eles poderiam
propor para o cliente em potencial (figura 33).
Figura 33: Uso do mapa de Stakeholders e Perfil do Cliente

Fonte: Do autor.

Após o desenvolvimento das possibilidades, os grupos tiveram que apresentá-las
uns aos outros por meio da ferramenta Pitch Elevator. Sendo válido ressaltar que de
maneira voluntária os outros grupos sentiam-se a vontade para contribuir com
observações relacionadas ao produto que o grupo havia apresentado.
Diante disso, após a apresentação dos quatro grupos, havia apenas cerca de 5
minutos para o encerramento do workshop. O que fez com que não houvesse tempo hábil
para fazer uso da Esfera da Marca. Fazendo com que fosse considerado a redução da
quantidade de ferramentas utilizadas na fase de Diagnóstico do Design Innovation. Uma
vez que essas ferramentas que foram utilizadas eram apenas algumas das pensadas.
Fazendo com que essa fase passa-se a fazer uso de 4 ferramentas e não mais de 8, como
estimado anteriormente.
Por fim, é importante ressaltar que com o uso das ferramentas pelos quatro grupos,
foi possível descobrir oportunidades de fazer com que ao menos um dos stakeholders de
cada negócio fosse vistos como futuros clientes das organizações em questão e que por
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mais que uma ferramenta já tenha sido utilizada por um determinado grupo de pessoas, a
presença de um facilitador é fundamental para guiar o processo.

5. Conclusão e considerações finais
Conclui-se este trabalho com a certeza de que os objetivos aqui estipulados foram
alcançados, uma vez que se é proposto uma abordagem que tem como principal intuito,
auxiliar organizações a criar e gerir inovações.
Pensa-se que a visão da abordagem do Design Innovation sobre Inovação esteja
alinhada com a perspectiva Neoclássica, pois “a Economia da corrente dominante ou
neoclássicos vêem a inovação em termos de criação de ativos e de experimentos de
mercado. Nessa visão, a inovação é um aspecto da estratégia de negócios ou uma parte
do conjunto de decisões de investimentos para criar capacidade de desenvolvimento de
produto ou para melhorar a eficiência” (OCDE, 2007, p. 37).
Assim como, ao se fazer uso do conceito de Idealidade da TRIZ, pode-se dizer
que a abordagem aqui proposta se alinha – de certa forma – com os conceitos de uma
abordagem Evolucionista, apontada por Nelson e Winter (1982 apud in OCDE, 2007, p.
40), como:
As abordagens evolucionistas vêem a inovação como um processo
dependente da trajetória, por meio do qual o conhecimento e a
tecnologia são desenvolvidos a partir da interação entre vários atores e
fatores. A estrutura dessa interação afeta a trajetória futura da mudança
econômica. Por exemplo, a demanda de mercado e as oportunidades de
comercialização influenciam quais produtos devem ser desenvolvidos
e quais as tecnologias bem sucedidas.

Uma vez que essa abordagem foi desenvolvida apoiada sobre conceitos de
Inovação e Design, assim como no uso de ferramentas utilizadas atualmente por
organizações como maneiras para alcançar a inovação. Pode-se observar também que esta
pode ser considerada como uma abordagem multidisciplinar.
Afinal, além de estimular a Colaboração Criativa por meio do estímulo e da
participação de uma equipe multidisciplinar, estimula também a transmissão de
conhecimento. Uma vez que em conformidade com o Manual de Oslo (OCDE, 2007, p.
35), “pesquisas sobre inovação e discussões de políticas enfatizam a importância de se
considerar a inovação de uma perspectiva ampla. Uma visão “baseada em conhecimento”
concentra-se nos processos interativos através dos quais o conhecimento é criado e
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trocado dentro das empresas e entre empresas e outras organizações”. O que pode
interferir diretamente na cultura da organização que a utilizar em busca de inovação.
Não obstante, pensa-se ainda que o ato de propor uma abordagem de gestão da
inovação que se apoia nos conceitos de design, pode contribuir diretamente para a
valorização e atuação do designer. Visto que possibilita com que este possa guiar o
processo não apenas até o momento de invenção – ao criar apenas conceitos de produtos
– mas sim gerir inovação, pois participará da implementação do produto criado.
Entretanto, é importante considerar que a abordagem aqui proposta ainda não foi
validada por inteiro, uma vez que pensasse que o processo de mestrado não disponibiliza
de tempo hábil para realização dessa tarefa, pois estimasse que essa abordagem deve ser
aplicada em no mínimo 1 ano e no máximo 3 anos.
Sendo assim, por fim, estima-se fazer o desenvolvimento da plataforma e
validação do Design Innovation futuramente, ao alocar e seguir com essa pesquisa em um
processo de doutoramento em um programa de pós-graduação. Visto que pode-se usar
como exemplo a pesquisa de Osterwalder (2004), realizada na Escola de Altos Estudos
Comerciais da Universidade de Lausanne, com o intuito de validar o Value Proposition
Design e, consequentemente, receber o grau de Doutor em Gerenciamento de Ciência da
Computação.
Uma vez que, de acordo com Osterwalder (2004, p. 3), “[...] the reasoning behind
business model research is not the understanding of a phenomenon, rather it is a problemsolution finding approach. Is is about finding the concepts and relationships that’s allow
expressing the business logic of a firm in order to be able to formally seize this business
logic”63. O que faz com que seja possível comparar a pesquisa feita sobre modelos de
negócios ao estudo do processo de gestão de inovação para validar o Design Innovation
por meio de futuros estudos de caso. Fazendo com que – ainda em conformidade com
Osterwalder (2004, p. 3) – o design seja base para uma pesquisa que aplica conhecimento
para solucionar problemas práticos.

63

“O raciocínio por trás da pesquisa de modelos de negócios não é a compreensão de um fenômeno, mas
sim uma abordagem de descoberta de soluções de problemas. Trata-se de encontrar os conceitos e
relacionamentos que permitem expressar a lógica de negócios de uma empresa para poder aproveitar
formalmente essa lógica de negócios.” (Tradução do autor)
Design Innovation: Proposta de uma abordagem de gestão da inovação |

69

REFERÊNCIAS
ABERJE, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Mapa de Stakeholders:
uma ferramenta de comunicação. Disponível na internet por:
http://www.aberje.com.br/revista/mapa-de-stakeholders-uma-ferramenta-decomunicacao/>. Acesso em 23 de agosto de 2018.
ADMINISTRADORES, Portal. CANVAS: O que é e para que serve? Disponível na
internet por: <http://www.administradores.com.br/artigos/empreendedorismo/canvas-oque-e-e-para-que-serve/109236/>. Acesso em 01 de abril de 2018.
ADMINISTRADORES, Portal. Gestão da Inovação: a hora, o ritmo e a maneira
certa de inovar. Disponível na internet por:
<www.administradores.com.br/noticias/negocios/gestao-da-inovacao-a-hora-o-ritmo-ea-maneira-certa-de-inovar/3283/>. Acesso em 17 de janeiro de 2018.
ALVES, Cristiano; ALVES, Daniela Estaregue; MACEDO, Susie; ALVES, Tuisi;
GONÇALVES, Marília Matos. Design e inovação: mapeamento e análise nas
indústrias do rio Grande do Norte. Rev. Projética, v.8, n.2, p. 127-143. Londrina,
2017.
BAYAZIT, Nigan. Investigating Design: A Review of Forty Yeats of Design
Research. Design Issue, v. 20, n. 1. Winter, 2004.
BOMFIM, G. A. Metodologia para desenvolvimento de projetos. João Pessoa:
Editora Universitária/UFPB, 1995.
BONINI, Luiz Alberto; ENDO, Gustavo de Boer. Design Thinking: uma nova
abordagem para inovação. Biblioteca Terra Fórum Consultores, São Paulo. 2010.
BURDEK, B. E. História, Teoria e Prática do Design de Produtos. Tradução Freddy
Van Camp. São Paulo: Edgard Blucher, 2006.
BURNETTE, Charles. A theory of design thinking. In: FAIA Prepared in response to
the Torquay Conference on Design Thinking, Swinburne University of Technology,
Melbourne, Australia. 2009.
CARVALHO, Marco Aurélio de. Inovação em produtos: IDEATRIZ: uma aplicação
da Triz: Inovação sistemática na ideação de produtos. 199 p., 2 ed. Blucher. São
Paulo, 2017.
CORAIS. Documentação de Design: Service Blueprint. Disponível na internet por:
<http://www.corais.org/node/375.> Acesso em 23 de agosto de 2018.
CULTURA ÁGIL, Portal. Manifesto ágil, como tudo começou. Disponível na internet
por: <https://www.culturaagil.com.br/manifesto-agil-como-tudo-comecou/>. Acesso em
18 de janeiro de 2018.
DE NEGRI, Fernanda; WILSON CENTER (Org.). Novos caminhos para a inovação
no Brasil. Interfarm. Washington – DC, 2018.
DESIGN COUNCIL. Designers across disciplines share strikingly similar
approaches to the creative process, which we’ve mapped out as ‘the Double
Diamond’. Disponível na internet por: < https://www.designcouncil.org.uk/newsopinion/design-process-what-double-diamond>. Acesso em 10 de setembro de 2018.
Design Innovation: Proposta de uma abordagem de gestão da inovação |

70

DESIGN COUNCIL. Eleven lessons managing design in eleven global brands: A
study of the design process. 144 p. Londres, 2007.
DESIGN COUNCIL. What we do. Disponível na internet por: <
https://www.designcouncil.org.uk/>. Acesso em 10 de setembro de 2018.
DICIO, Dicionário Online de Português. Significados. Disponível na internet por:
<https://www.dicio.com.br/expertise/>. Acesso em 27 de julho de 2018.
DICIONÁRIO FINANCEIRO. O que é risco nos investimentos? Disponível na
internet por: <https://www.dicionariofinanceiro.com/risco-nos-investimentos/>. Acesso
em 27 de julho de 2018.
ÉPOCA, Negócios. A aprovação rápida de patentes beneficia a sociedade?
Disponível na internet por:
<https://epoca.globo.com/economia/noticia/2017/08/aprovacao-rapida-de-patentesbeneficia-sociedade.html>. Acesso em 30 de julho de 2018.
ÉPOCA, Negócios. O que o Brasil precisa para se tornar mais inovador. Disponível
na internet por:
<https://epocanegocios.globo.com/Empreendedorismo/noticia/2017/10/o-que-o-brasilprecisa-para-se-tornar-mais-inovador.html>. Acesso em 03 de abril de 2018.
ESTADÃO, Portal. Fórum Estadão Brasil Competitivo. Disponível na internet por:
<https://www.estadao.com.br/tudo-sobre/forum-brasil-competitivo>. Acesso em 03 de
abril de 2018.
EXAME. Como usar o Canvas para conhecer melhor o seu negócio. Disponível na
internet por: <https://exame.abril.com.br/pme/como-usar-o-canvas-para-conhecermelhor-o-seu-negocio/>. Acesso em 01 de abril de 2018.
FINOCCHIO JÚNIOR, José. Project model Canvas: gerenciamento de projetos sem
burocracia. Ilustração Simon Ducroquet. – 1. Ed. Elsevier. Rio de Janeiro, 2013.
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. Ed. Editora Atlas. São
Paulo. 2002.
GOLDENSTEIN, Lidia et al. Qual o papel do Design na política de inovação? São
Paulo: British Council – Unidade de Economia Criativa, Série Investigando Políticas,
2014.
HARGROVE, Robert. Colaboração Criativa: A interação de talento e diversidade
para obter resultados positivos. Tradução: Afonso Teixeira Filho. 1 ed. Pensamento
Cultrix. São Paulo, 2001.
HSM. O “canvas” do modelo de negócios. Disponível na internet por: <
https://experience.hsm.com.br/posts/o-canvas-do-modelo-de-negocio>. Acesso em
junho de 2018.
INNOVATION REPORT, DTI. Competing in the global economy: the innovation
challenge. United Kingdom, 2003.
KEELEY, Larry; PIKKEL, Ryan; QUINN, Brian; WALTERS, Helen. Dez tipos de
inovação: a disciplina de criação de avanços de ruptura. Tradução: Beth Honorato.
São Paulo. DVS Editora, 2015.

Design Innovation: Proposta de uma abordagem de gestão da inovação |

71

KIM, W. Chan; MAUBORGNE, Renée. A estratégia do oceano azul: como criar
novos mercados e tornar a concorrência irrelevante. Tradução: Afonso Celso da
Cunha Serra. 20 ed. Elsevier. Rio de Janeiro, 2005.
KISS, Ellen. Criatividade, Design e Inovação. Disponível na internet por: <
www.designbrasil.org.br/entre-aspas/criatividade-design-e-inovacao/>. Acesso em 16
de janeiro de 2018.
KNAPP, Jake; ZERATSKY, John; KOWITZ, Braden. SPRINT: O método usado no
google para testar e aplicar novas ideias em apenas cinco dias. Tradução: Andrea
Gottlieb. 1. ed. 320 p. Rio de Janeiro: Intríseca, 2017.
LONGO, Walter. Marketing e comunicação na era pós-digital: as regras mudaram.
São Paulo, SP: HSM do Brasil, 312 p., 2014.
MANIFESTO ÁGIL. Manifesto para o desenvolvimento ágil. Disponível na internet
por: < http://www.manifestoagil.com.br/>. Acesso em 19 de janeiro de 2018.
MIT, Industrial Performance Center. Accelerating Innovation in Brazil. Disponível na
intert por: < http://ipc.mit.edu/research/innovation/accelerating-innovation-brazil >.
Acesso em 19 de julho de 2018.
MURPHY, Darragh; MURPHY, Gisele Raulik. Paraná Inovador: Indicadores do
Design nas Empresa do Paraná. DUCO – Driving Design Strategies. Centro Brasil
Design, 2015.
OCDE, Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico; FINEP,
Financiadora de Estudos e Projetos. Manual de Oslo: Diretrizes para coleta e
interpretação de dados sobre inovação. Tradução: FINEP. 3 ed. São Paulo, 2006.
OLIVEIRA, J. C. C. B. Construindo com bits: análise do processo de projeto
assistido por computador. Dissertação de mestrado. São Carlos, Escola de Engenharia
de São Carlos / Universidade de São Paulo, 2007.
OSTERWALDER, Alex. Value Proposition Design: como construir propostas de
valor inovadoras. Tradução: Bruno Alexander. Ilustração: Trish Papadakos. HSM do
Brasil. São Paulo, 2014.
OSTERWALDER, Alex. The Business Model Ontology a Proposition in a Design
Science Aproach. 2004. These (Diplôme postgrade em Informatique et Organisation –
DPIO) l’Ecole des HEC de l’Université de Lausanne.
PAZMINO, Ana Verônica Paz y Mino. Modelo de ensino de métodos de design de
produto. 2010. p. 454. Tese (Doutorado em Design) – Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
PORTAL DA INDÚSTRIA. Brasil fica estagnado no Índice Global de Inovação.
Disponível na internet por: <
www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/06/brasil-fica-estagnado-noindice-global-de-inovacao/>. Acesso em 13 de março de 2018.
PORTAL DA INDÚSTRIA. Políticas de longo prazo e instituições estáveis podem
acelerar inovação no Brasil, diz estudo do MIT. Disponível na internet por:
<https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/politicas-de-longoprazo-e-instituicoes-estaveis-podem-acelerar-inovacao-no-brasil-diz-estudo-do-mit/>.
Acesso em 06 de março de 2018.
Design Innovation: Proposta de uma abordagem de gestão da inovação |

72

RITTEL, Horst W. J; WEBBER, Melvin M. Dilemmas in a General Theory of
Planning. Police Scienses, ed. 4. 155-169. Elsevier Scrientific Publish Company.
Amsterdam, 1973.
SEBASTIANY, Branding. Brandster: Aula 7 – como usar a esfera da marca.
Disponível na internet por:
<https://brandster.com.br/courses/154906/lectures/2304851>. Acesso em 15 de agosto
de 2018.
SEBRAE, Nacional. Inovação existe desde sempre, agora a taxa deve ser maior.
Disponível na internet por: <
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/inovacao-existe-desde-sempreagora-a-taxa-deve-ser-maior,d60bb88efc047410VgnVCM2000003c74010aRCRD>.
Acesso em 17 de janeiro de 2018.
SEBRAE, Nacional. O design thinking como ferramenta estratégica para pequenos
negócios. Disponível na internet por: <www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/odesign-thinking-como-ferramenta-estrategica-para-pequenosnegocios,cfcdbe300704e410VgnVCM1000003b74010aRCRD>. Acesso em 20 de
janeiro de 2018.
SEBRAE, Nacional. O que é design e o que ele pode fazer pela sua empresa.
Disponível na internet por: < http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/oque-e-design-e-o-que-ele-pode-fazer-pela-suaempresa,c636797d9ed77410VgnVCM1000003b74010aRCRD >. Acesso em 18 de
novembro de 2018.
SELTIZ, Claire et al. Métodos de pesquisa nas relações sociais. São Paulo: Herder,
1967.
SIGNIFICADOS. Significado de Anamnese. Disponível na internet por: <
https://www.significados.com.br/anamnese/ >. Acesso em 15 de novembro de 2018.
STRATEGYZER. Value Proposition Design Companion. Disponível na internet por:
<https://strategyzer.com/pt/platform/vpd/intro>. Acesso em 10 de setembro de 2018.
SOBRAL, Eliani Rafaela F. de A.; AZEVEDO, Guilherme; GUIMARÃES, Mabel G.
Design Methods Moviment: as origens das pesquisas sobre métodos de projeto. Ver.
Design e Complexidade. Pag. 24-37, 2017.
TECMUNDO. iPod completa 15 anos sem comemorações por parte da Apple.
Disponível na internet por: <https://www.tecmundo.com.br/apple/110920-ipodcompleta-15-anos-comemoracoes-parte-apple.html>. Acesso em 01 de agosto.
THOMAS, Alan Ken. Steve Jobs em 250 frases. Tradução: Joana Faro. 3 ed. Best
Business. Rio de janeiro, 2012.
VASCONCELOS, Luis Arthur Leite de. Uma investigação em Metodologias de
Design. 2009. 94p. Projeto de Conclusão de Curso (Bacharelado em Design),
Universidade Federal do Pernambuco, Recife.
VIANNA, Maurício... [et al]. Design Thinking: inovação em negócios. MJV Press,
162 p. Rio de janeiro, 2012.
VIGNADO, Alexandre. Design Thinking: uma novidade não tão nova assim.
Disponível na internet por: <
Design Innovation: Proposta de uma abordagem de gestão da inovação |

73

http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/design-thinking-uma-novidadenao-tao-nova-assim/91603/>. Acesso em 22 de janeiro de 2018.

Design Innovation: Proposta de uma abordagem de gestão da inovação |

74

