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Resumo 
 

 

Este trabalho visa propor uma nova forma de desenvolver produtos audiovisuais por 

meio da utilização da metodologia do Design Thinking e suas ferramentas. Apesar 

de todo o avanço e desenvolvimento tecnológico envolvido na pré-produção, 

produção e pós-produção televisiva, o procedimento de criação de programas pouco 

se desenvolveu. Nota-se uma frágil normatização dos métodos para a geração de 

ideias, fazendo com que os clichês estejam cada vez mais presentes na 

programação atual das emissoras abertas, diminuindo assim o interesse da 

audiência. Neste cenário, a utilização do Design Thinking colabora na compreensão 

das preferências dos telespectadores e no processo criativo, pois essa metodologia 

é focada nos desejos do usuário final. O objetivo, portanto, foi analisar o 

desenvolvimento da produção televisiva brasileira até o cenário atual de distribuição 

de conteúdo, passando pela TV aberta, TV de assinatura até chegar às atuais 

plataformas de streaming de vídeo pela internet, onde o expectador tem acesso a 

conteúdos que realmente sejam relevantes para ele. O aumento da empatia com a 

mensagem transmitida, além de aprimorar a forma com que os programas são 

criados, interfere no processo que privilegia a criatividade individual, valorizando a 

forma coletiva e interdisciplinar de idealizar conceitos e ideias para programas de 

TV, a fim de otimizar a oferta de novos produtos. Os resultados desta pesquisa 

mostram que para entender corretamente a demanda do público, implantar núcleos 

criativos que façam o uso de Design Thinking em sua estrutura, com equipes 

multidisciplinares, pode beneficiar as emissoras que desejam estar à frente de suas 

concorrentes, com a geração de ideias inovadoras para um público cada vez mais 

sedento por conteúdos de alta qualidade, originais, e que criem conexões 

emocionais com seu telespectador. 

 

 

Palavras-chave: Design Thinking. Processo Criativo. Inovação. Audiovisual. 
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Abstract 
  

 

This work aims to propose a new way of developing audiovisual products through the 

use of the methodology of Design Thinking and its tools. Despite all the advances 

and technological developments involved in pre-production, production and television 

post-production, the programmaking procedure has not developed much. There is a 

fragile standardization of methods for generating ideas, making the clichés 

increasingly present in the current programming of the open broadcasters, thus 

diminishing the interest of the audience. In this scenario, the use of Design Thinking 

contributes to the understanding of the preferences of the viewers and in the creative 

process, since this methodology is focused on the desires of the end user. The 

objective, therefore, was to analyze the development of Brazilian television 

production up to the current scenario of content distribution, through open TV, 

subscription TV until reaching the current online video streaming platforms, where 

the viewer has access to content that really relevant to it. Increasing empathy with 

the message transmitted, and improving the way programs are created, interferes 

with the process that privileges individual creativity, valuing the collective and 

interdisciplinary way of idealizing concepts and ideas for TV programs, in order to 

optimize the supply of new products. The results of this research show that in order 

to properly understand public demand, to implant creative nuclei that use Design 

Thinking in their structure with multidisciplinary teams, can benefit broadcasters who 

want to be ahead of their competitors with the generation of ideas innovative for an 

audience that is increasingly thirsty for high-quality, original content that creates 

emotional connections with your viewer. 

 

 

Key-words: Design Thinking. Creative Process. Innovation. Audio-visual. 
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1 - Introdução 
 

 A criação de novos programas e formatos televisivos sempre foi um desafio 

para a Direção Artística das emissoras. Ao se observar a produção televisiva, nota-

se claramente uma padronização de programas, gêneros e formatos com pouca ou 

nenhuma criatividade. Parafraseando Chacrinha, ícone da TV brasileira, “Na 

televisão, nada se cria, tudo se copia”.  

A criatividade que impulsiona o despertar de uma nova ideia sempre foi 

tratada no meio audiovisual como sendo uma qualidade única que nasce com 

indivíduos especiais. 

O talento, a capacidade criativa, é uma qualidade com que se nasce, 
como a noção de ritmo de uma bailarina ou a capacidade que um 
músico tem de reproduzir uma canção que ouviu uma única vez. 
(COMPARATO, 2009, p. 52) 

 

Várias condições podem influenciar na formação da criatividade, como fatores 

genéticos, juntamente com elementos ambientais e culturais. A ideia é um processo 

mental, fruto da imaginação. As ideias surgem da criatividade e dela, as bases para 

a realização de obras artísticas. As emissoras sempre dependeram de gênios 

criativos. 

  
O produtor profissional de televisão não pode esperar pela eventual 
inspiração divina, mas criar boas ideias de acordo com a 
necessidade. (ZETTEL, 2017, p. 23) 

 

Estas pessoas geralmente são vistas como sendo indivíduos que, em um 

momento de “sorte”, “iluminação” ou “talento”, criam algo revolucionário e inovador, 

que ao ser transcrito para o papel, resulta em um produto audiovisual sucesso de 

público e crítica, graças a sua genialidade. 

 
O gênio não é mais do que aquele que possui a faculdade de 
perceber as coisas de maneira fora do habitual, ou de se adiantar 
aos tempos. (JAMES, apud COMPARATO, 2009, p. 42) 

 

Quando não se atinge o sucesso esperado, alega-se excesso de genialidade 

e incapacidade do público de entender a mensagem transmitida. Este será então 
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somente mais um programa para preencher a grade de programação e atender aos 

anseios comerciais da emissora. Isso ainda acontece, mas é necessário entender 

que os tempos são outros e que a dinâmica cultural mudou completamente. 

Hoje, além dos canais abertos, existe a TV por assinatura e recentemente a 

internet, que revolucionaram sobremaneira a distribuição de conteúdo, fazendo com 

que a TV não esteja mais concentrada nos lares de forma imóvel, passiva, mas 

agora portátil, na palma da mão das pessoas.   

Atualmente, não é perceptível a adoção de uma metodologia que guie a 

criação e elaboração de projetos de programas. Os métodos são empíricos, 

baseados na experiência de cada membro criativo e em sua criatividade, deixando 

assim as emissoras literalmente nas mãos da engenhosidade desses criativos. 

Nesse cenário, o Design Thinking pode ser uma ferramenta norteadora para a 

criação de produtos audiovisuais mais eficientes e que sejam focados não somente 

na questão comercial dos grupos de comunicação, mas nos verdadeiros anseios dos 

telespectadores.
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 1.1 - Objetivo  

 

Este trabalho tem como objetivo propor a implantação de ferramentas do 

Design Thinking no processo criativo para maximizar a criação e o desenvolvimento 

de novas ideias de produtos audiovisuais, na elaboração de programas para TV, 

realizando o desenvolvimento do projeto não somente focado nas experiências 

empíricas dos envolvidos e nas necessidades comerciais, mas principalmente nos 

anseios e expectativas dos telespectadores, por meio de um método que auxilie na 

obtenção de ideias inovadoras focadas na experiência do usuário, gerando valor 

para as emissoras. 

Com a utilização do Design Thinking durante o processo criativo, é possível 

desenvolver programas inovadores, com mais qualidade de conteúdo e muito mais 

direcionados a seu público, gerando mais empatia e resultando em uma audiência 

mais substancial por gerar comunicação com grupos específicos em vez de grupos 

amplos. 
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1.2 - Contribuição do Trabalho  
 

Por meio do estudo proposto, maximizar a criação e o desenvolvimento de 

novas ideias de produtos audiovisuais por meio das ferramentas de Design Thinking, 

inovando na produção de conteúdo voltado ao telespectador e também gerando 

valor para as emissoras ao desenvolverem ideias inovadoras sob um método que 

impulsione a criação artística. 
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2 - Fundamentação Teórica 
 

Desde a fundação da TV Tupi, primeira emissora brasileira, em 18 de 

setembro de 1950, pelo jornalista e empresário Assis Chateaubriand, o processo de 

produção televisiva tem enfrentado diversos obstáculos para manter-se competitivo 

frente aos desafios gerados pelo desenvolvimento de novas tecnologias ao longo 

dos anos. Segundo Sobrinho (2011), a televisão no Brasil e seus processos 

evoluíram a duras penas, com muita experimentação, com inúmeras tentativas e 

erros. Só quando nossos profissionais começam a adquirir conhecimento advindo da 

indústria televisiva americana é que o nosso próprio modelo de produção começa a 

se consolidar.  

Souza (2015) faz uma análise completa sobre os gêneros televisivos surgidos 

no modelo brasileiro, o qual conquistou projeção mundial com a exportação de 

programas para mais de uma centena de países, traduzindo o reconhecimento da 

competência e criatividade dos nossos produtores audiovisuais. Souza (2015) afirma 

ainda que a criação, produção, gravação e implantação de um programa exigem da 

equipe de TV o conhecimento das técnicas que devem ser aplicadas a cada gênero. 

Essas técnicas têm sido aprimoradas continuamente e moldam o principal elemento 

de atração: o formato do programa. No entanto, mesmo com toda evolução e tendo 

em vista o sucesso da TV brasileira, para Del Teso (2016), ainda hoje há uma 

escassa padronização dos processos na área de desenvolvimento de projetos 

audiovisuais. Nesse aspecto, a metodologia do Design Thinking pode contribuir na 

busca pela inovação no atual cenário. Segundo Melo; Abelheira (2015), trata-se de 

uma metodologia para atingir a inovação com baixo risco, através da união do 

pensamento analítico ao intuitivo. Explora, desta forma, o lado criativo sempre 

focado no usuário/consumidor, pois o valor está nele e por este motivo ele deve ser 

ouvido. Estimula ideias vindas de todos os lados, sem julgamentos, aliando a 

necessidade de que elas sejam testadas o tempo todo, a fim de se verificar se darão 

certo ou não. Liedtka; Ogilvie (2015) trazem a reflexão sobre a importância da 

inovação: posto que nossas concepções para o amanhã parecerão muito com as 

que temos hoje, estimulam-nos a romper paradigmas, pois as dicas para o novo 

futuro estão nas insatisfações com o presente. 

13 
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3 – O Contexto e a realidade investigada 

 

Em televisão, o setor ou departamento responsável pela criação de 

programas é a Direção Artística. Este departamento é liderado por um Diretor 

Artístico que é o responsável pelos projetos desde a sua concepção, passando pelo 

desenvolvimento da ideia, sua implantação e do direcionamento dos demais setores 

envolvidos até a exibição. Ele cuida de todos os aspectos artísticos relacionados aos 

programas que preenchem a grade de programação, não estando relacionado com o 

trabalho desenvolvido pela Direção de Programação, setor distinto, que tem como 

função organizar, zelar e manter a programação sendo exibida. Enquanto a Direção 

Artística cria e desenvolve os programas, a Direção de Programação viabiliza a 

exibição dos mesmos.  

A programação é o conjunto dos programas transmitidos por uma emissora. 

O que a define é o horário de transmissão, pois marca o planejamento da rede e a 

qual público se destina o conteúdo veiculado, conforme destaca SOUZA (2015). 

Segundo Souza (2015, p.52) os programas são moldados e classificados por 

uma necessidade do mercado publicitário definir quais espaços vão comprar para 

atingir o público do seu interesse. Como os programas televisivos passaram a ser 

produtos, precisam ser enquadrados em categorias que, por sua vez, abrangem 

diversos gêneros. 

 
Cada país desenvolve uma linguagem própria de televisão. Essa 
linguagem depende da cultura, do passado e do desenvolvimento 
das outras formas de comunicação social. O Brasil, embora já 
tivesse uma produção de filmes e uma tradição teatral antiga, não 
contou, pode-se dizer, com essa participação na sua linguagem 
televisiva. Ela derivou-se mais das formas de comunicação 
populares: o circo e o rádio. (MARCONDES FILHO, 1988, p. 43)  

 

Ao chegar a TV ao Brasil em 1950, não existiam linguagens, gêneros, 

formatos e categorias que a enquadrassem como nossa Televisão. Conforme 

Marcondes Filho (1988, p. 43), o que se fazia por aqui era um “rádio televisionado”, 

transpondo a programação do rádio para o vídeo. 
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Nesta época, o circo também servia de base ao trabalho desenvolvido pelas 

emissoras, com palhaços e famosos apresentadores de auditório, como Silvio 

Santos, Bolinha e Chacrinha.  

Aos poucos, a técnica de produzir televisão foi se aperfeiçoando ao enfrentar 

desafios até então desconhecidos para os profissionais que trabalhavam com este 

veículo.  

Em primeiro lugar, precisamos entender que na televisão toda obra é 
coletiva. Cada projeto exige a participação de muitos profissionais de 
diferentes áreas. O segundo ponto é que a televisão brasileira 
nasceu muito depois da televisão americana e, portanto, nasceram lá 
fora quase todas as ideias e soluções para a televisão. Não que a 
televisão brasileira seja uma cópia da americana. Não é. Mas eles 
equacionaram muitos problemas antes de nós e superaram vários 
desafios que só enfrentamos muito mais tarde, como, por exemplo, a 
implantação de um telejornal de rede. (SOBRINHO, 2011, p. 239)  

 

Passados tantos anos, a televisão se tornou o principal meio de comunicação 

do Brasil. A última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizada em 2016, mostra que apenas 

2,8% ou 1,9 milhão dos lares brasileiros não possuem televisão, com destaque para 

o Norte do país, onde o percentual é o mais elevado (6,3%). 

Hoje, redes de televisão como Globo, Record, SBT, Bandeirantes, Rede TV e 

TV Cultura se destacam como as mais assistidas da TV aberta.  
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3.1 Programação 
 

Segundo Souza (2015, p.54), “programação é o conjunto de programas 

transmitidos por uma rede de televisão”. 

Cada emissora adota parâmetros que possibilitam a segmentação do 

mercado e “tem se baseado na classe social dos telespectadores, o que, 

supostamente, indica uma série de padrões de consumo e gostos relacionados com 

a programação.” (DUARTE, 1996, p. 36). Dessa forma, o elemento principal da 

programação torna-se o horário de transmissão de cada programa. 

As redes de TV criaram através dos anos o que se chama de horizontalidade 

da programação, que é uma técnica utilizada pelas emissoras para segurar o 

público, que se habitua a assistir certos gêneros num determinado horário fixo. Ela 

também leva em conta fatores econômicos, diferente de outros países. 

 

A novela é um tipo de programação horizontal que condiciona o 
telespectador, e isso só é viável em sociedades de baixa renda, em 
países subdesenvolvidos, onde o povo não tem condições de optar 
por outras formas de entretenimento. Para o europeu ou o 
americano, existe uma diversidade de opções, pois há uma 
possibilidade de renda muito grande. Nos Estados Unidos, a novela 
não existe nos horários nobres, ou seja, das seis da tarde em diante, 
porque o público não quer se condicionar à obrigação de voltar a vê-
la naquele mesmo horário. Mas existe a novela nas televisões de 
língua espanhola que pegam a massa de baixa renda americana, 
que são os porto-riquenhos, os cubanos que imigraram. Neste caso, 
a novela passa no horário nobre, porque é uma massa sem poder 
aquisitivo, para a qual só resta a televisão como divertimento. Então 
eles ficam disponíveis para a novela. No Brasil, enquanto tivermos 
essa situação, a novela vai prevalecer no horário nobre como o 
produto mais importante da comunicação, porque a grande maioria 
dos espectadores fica disponível para essa chamada programação 
horizontal – a telenovela. Até quando, nem Deus sabe. (AVANCINI, 
apud SOUZA, 2015, p. 54) 

 

Diferentemente das emissoras abertas, as TVs por assinatura adotam uma 

grade de programação diagonal e vertical, ou seja, os programas mudam de horário 

durante a semana e são reprisados, para ter audiência em vários horários. Outras 

razões podem motivar a disposição dos programas, como elementos sociais, 

históricos, culturais e audiência.  
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Um fator importante de uma programação é o reconhecimento da imagem da 

própria emissora. Através da exibição de programas de determinados gêneros, a 

emissora pode ser identificada. “A Record ficou conhecida pelas séries; o SBT, pelos 

programas de auditório; a Band, pelo esporte; a Globo, pelas novelas; a Cultura, 

pelos programas infantis”. (SOUZA, 2015, p.53). 

Sendo assim, houve muita experimentação até chegar ao modelo atual, em 

que se permitiu a memorização da programação. Ainda hoje, no entanto, é o 

telespectador que tem de se adaptar aos horários definidos pelas emissoras. 

 

A televisão não é alternativa. Ela é tirana, o que é muito ruim. 
Ninguém assiste ao telejornal na hora que quer, a não ser uma 
camada específica que tem seu videocassete. Todos nós assistimos 
àquilo que o “gênio de plantão” decide – “gênio de plantão” é o nome 
que dou àquele sujeito que manda na programação das televisões; 
função que já exerci. Então, o telejornal tem que ser assistido às oito 
horas, o que às vezes se baseia em pesquisa ou até mesmo em 
equívocos que permanecem por mais de dez anos. (CLARK, 1988 
apud SOUZA, 2015, p. 57) 

 

Nos últimos anos se discute as transformações ocorridas na mídia, 

ocasionadas por mudanças na economia, política, que “resultaram em concentração, 

diversificação, globalização e desregulamentação.” (DE SOUZA et al., 2006, p.10). 

    

O público, de uma forma geral, não participa diretamente, da 
elaboração das pautas noticiosas, embora a ele se destinem os 
conteúdos, colocando em xeque, mais uma vez, a questão da 
identidade. (DE SOUZA et al., 2006, p. 11) 

 

 
No modelo de projeto utilizado atualmente, disponibilizado pelo site 

TELEVISÃO – Tudo sobre TV (LIMA; COSTA, 1998), muito utilizado pelas 

emissoras no desenvolvimento de programas até hoje, o Público-Alvo é tratado de 

forma muito vaga e sem profundidade. O projeto possui a seguinte estrutura: Nome 

do Projeto, Apresentação, Objetivos, Formato, Dias de Veiculação, Público Alvo, 

Recursos Operacionais e Financeiros e Justificativa. 
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Figura 1: Modelo de capa de um projeto de 

programa 
Fonte: http://www.tudosobretv.com.br/produ/ 

 
Figura 2: Apresentação resumida de um projeto 

de programa 
Fonte: http://www.tudosobretv.com.br/produ/ 

  

 
Figura 3: Objetivos de um projeto de programa 
Fonte: http://www.tudosobretv.com.br/produ/ 

 
Figura 4: Formato e características de um 

projeto de programa 
Fonte: http://www.tudosobretv.com.br/produ/ 
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Figura 5: Proposta de dias e horários para 

exibição de um programa 
Fonte: http://www.tudosobretv.com.br/produ/ 

 
Figura 6: Público a que se destina um projeto de 

programa 
Fonte: http://www.tudosobretv.com.br/produ/ 

  

 
Figura 7: Equipamentos e orçamentos 

necessários para execução do projeto de um 
programa 

Fonte: http://www.tudosobretv.com.br/produ/ 

 
Figura 8: Justificativa para a implantação de um 

projeto de programa 
Fonte: http://www.tudosobretv.com.br/produ/ 
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No tópico “PÚBLICO”, percebe-se a falta de informações e de uma 

metodologia que guie e dê o valor ao público consumidor do produto audiovisual que 

se está criando, conforme figura 9. 

 

 
Figura 9: Público a que se destina um projeto de programa 

Fonte: http://www.tudosobretv.com.br/produ/ 
 

 
3.2 Conceituando categoria e gênero 

 

Para Souza (2015, p. 37), separar os programas em categorias supre a 

necessidade de classificar os gêneros correspondentes. Assim, cada categoria 

incorpora gêneros com “um número bastante diversificado de elementos que se 

constituem, na concepção de Martín-Barbero, no elo que une o espaço da produção, 

os anseios dos produtores culturais e os desejos do público”. 

 

Pode-se afirmar que o gênero é justamente a unidade mínima do 
conteúdo da comunicação de massa (pelo menos no nível da ficção, 
mas não apenas) e que a demanda de mercados por parte do 
público (e do meio) aos produtores se faz no nível de gênero. Para 
os investigadores é através da percepção do gênero que se alcança 
o sentido latente dos textos do massmedia [...] A dinâmica cultural da 
televisão atua pelos seus gêneros. A partir deles, ela ativa a 
competência cultural e a seu modo dá conta das diferenças sociais 
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que a atravessam. Os gêneros, que articulam narrativamente as 
serialidades, constituem uma mediação fundamental entre as lógicas 
do sistema produtivo e as do sistema de consumo, entre a do 
formato e a dos modos de ler, dos usos (MARTÍN-BARBERO, 1997, 
p.298) 
 
 

 

Figura 10: Em um único gênero pode haver vários formatos de programa. 
Fonte: SOUZA, 2015, p.166. 

 

Para McQuail (2003, p.340), formatos são “sub-rotinas para lidar com temas 

específicos dentro de um gênero”. A adoção do formato novela, por e emplo, está 

ligada à finalidade do gênero teledramaturgia, que se ocupa de entreter o 

telespectador. Do mesmo modo, o formato jornal, em jornalismo, serve para informar 

sobre fatos cotidianos e dilemas que interessam à sociedade. 

Independentemente da categoria de um programa de televisão, ele deve 

sempre entreter e pode também informar. Pode ser informativo, mas deve também 

ser de entretenimento. (SOUZA, 2015) 

De acordo com pesquisa realizada pelo jornalista José Marques de Melo, a 

televisão brasileira pode ser dividida em 3 categorias: entretenimento, informação e 

educação, que abrangem a maioria dos gêneros. Souza ainda considera as 

categorias publicidade e outros, esta última englobando gêneros diversos como 

religiosos, “especiais” e eventos. 

Ellmore (1996 apud SOUZA, 2015, p.41) diz que o gênero se caracteriza 

como grupo de programas televisivos, segmentados por estilo, forma, proposta e 

outros aspectos. Souza (2015, p.22) assevera que “é preciso conhecer os gêneros 

da televisão para depois subvertê-los. A subversão dos gêneros é o caminho para 

descobrir formatos inéditos”. 
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Por gênero televisivo, compreende-se uma macro-articulação de 
categorias semânticas capazes de abrigar um conjunto amplo de 
produtos televisivos que partilham umas poucas categorias genéricas 
em sua extensão e exclusividade. O gênero funcionaria, então, em 
cada caso, como substância de uma forma que sobre ele se projeta, 
decorrente da articulação entre subgênero(s) e formatos(s), e não 
teria outra existência possível além dessa de ser substância 
enformada. Dito de outro modo, a noção de gênero em televisão 
deve ser compreendida, esta é a proposta, como um feixe de traços 
de conteúdo da comunicação televisiva que só se atualiza e realiza 
quando representada pela articulação entre subgêneros e formatos, 
esses, sim, procedimentos de construção discursiva que obedecem a 
uma série de regras de seleção e combinação. (Duarte, 2004, p.67) 

 
3.3 Entretenimento 

 

Conforme Trigo (2003, p. 21), na sociedade atual, a informação é mercadoria 

valiosa, com fluxo controlado por instituições dos mais diversos setores: 

 
(...) existe uma intrincada rede que agrupa em um mesmo fenômeno 
atividades que, na origem, são diferentes (esportes, notícias, arte, 
educação, lazer, turismo, show-business), mas que se articulam 
enquanto mercadorias destinadas a um consumo específico 
caracterizado pelo prazer. Surge um grande e difuso espaço que 
pode ser denominado “entretenimento” – ou espetáculo, para usar a 
terminologia de Guy Debord. Ele perpassa todas essas atividades e 
possibilita transformar tudo, literalmente tudo, em mercadoria para 
consumo, das mais ordinárias e baratas até as pretensiosamente 

mais exclusivas, sofisticadas e caras. 
 

Devido à sua característica diversificada, a categoria que mais abriga gêneros 

é o entretenimento. Conforme Souza (2015), são eles: colunismo social, docudrama, 

auditório, culinário, desenho animado, game show, esportivo, talk show, revista, 

série brasileira, variedades, teledramaturgia, sitcom (comédias de situação), 

interativo, reality shows, série, humorístico, musical, auditório e infantil. 
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3.4 Informação 

 

O que garante credibilidade às emissoras de televisão é a qualidade e 

isenção da informação veiculada, cabendo ao jornalismo cumprir esse papel, com o 

intuito de orientar e prestar um bom serviço à população (CONTI, 1999). Os gêneros 

relacionados ao jornalismo são quatro: debate, entrevista, telejornal e documentário 

(SOUZA, 2015). 

 

3.5 Educação 

 

A categoria educação está presente em horários alternativos e pouco 

procurados comercialmente, além de canais especiais com o propósito educativo. 

Segundo Souza (2015), podemos ainda dividir tal categoria em dois gêneros: 

instrutivo e educativo. O instrutivo tem como objetivo ensinar ou qualificar para uma 

profissão, atividade ou ensino regular. Já o educativo, acrescenta conhecimentos 

específicos ao telespectador, dividindo este conteúdo por faixa etária. 

 

3.6 Publicidade 

 

Através da publicidade, a produção televisiva é possível: “Não e iste 

emissora que se sustente sem o patrocinador. Até as educativas já acordaram para 

isso e buscam apoio para suas produções com objetivos culturais”. (SOUZA, 2015, 

p. 155). 

Ainda, conforme Souza (2015), nesta categoria estão incluídos cinco gêneros: 

chamada, filme comercial, político, sorteio e telecompra.  

 

3.7 Outros 

 

Esta é uma categoria singular. Souza (2015, p.92) as divide em três gêneros: 

religioso, eventos e especiais. Fazem parte do gênero Especiais, programas 

híbridos, únicos, que podem conter elementos de outras categorias. 
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É importante ressaltar que os gêneros modificam-se, fundem-se e se 
diversificam constantemente. Essa fusão e pulverização de matrizes 
multigenéricas, concebidas, muitas vezes, como novas categorias e 
gêneros. Este processo incessante se deve à inserção do gênero em 
um panorama cultural e histórico e ao seu objetivo mercadológico, 
que o impele a satisfazer o desejo das audiências. [...] O gênero não 
é, portanto, uma estrutura estática ou fixa, mas sim em constante 
evolução. (BERNARDES; CAPARELLI; SILVA apud SOUZA, 2015, 
p. 162). 

 

Eventos é um gênero onde as emissoras aproveitam a realização de Eventos 

para transformá-los em programas. Dependendo da natureza do evento, o gênero 

pode estar inserido em variadas categorias. (SOUZA, 2015). 

Fonte de renda para emissoras, o gênero religioso geralmente é exibido em 

horários pouco disputados comercialmente e com baixa audiência. “Os programas 

religiosos atendem ao crescimento das igrejas e denominações que se difundem no 

Brasil desde o início da década de 1980” (SOUZA, 2015, p.166). 
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4 – Diagnóstico da situação-problema e/ou oportunidade 
 

O sucesso ou fracasso de um programa de televisão depende muito da 

qualidade da ideia e do projeto que o originou. Desenvolver ideias originais em um 

mundo onde somos bombardeados com inúmeras informações a todo o tempo e de 

todos os tipos é um desafio cada vez maior.  

A falta de parâmetros que norteiem o processo de criação de programas, 

além de não colaborar com a inovação, interfere diretamente nas etapas da 

produção, que compreendem a pré-produção, a produção e a pós-produção, seja 

para exibição televisiva ou para internet. 

Del Teso (2016, p. 24), ao tratar sobre os aspectos tangíveis e intangíveis do 

“filme”, apresenta o comentário de Jason Squire (1983) a respeito da indústria 

audiovisual, em que Squire “resume a essência intangível da indústria audiovisual, 

comparando-a à ideia de uma fábrica de sonhos”: 

 
Em nenhum outro negócio existe um produto criado inteiramente 
com uma inversão de milhões de dólares sem a segurança real de 
que o público vá comprá-lo. Em nenhum outro negócio se usa o 
produto e se leva [...] unicamente a memória do mesmo. No sentido 
mais real, trata-se de uma indústria baseada no sonho. (SQUIRE, 
1983 apud TESO, 2016, p. 24) 

 
A arte pode nos divertir, apaixonar, entristecer, assustar ou nos ajudar a 

tomar consciência de algo. É um leque enorme de sentimentos.  

As ideias podem se confundir ou se misturar com visões e talentos diferentes 

durante a construção de uma obra. São esses os componentes intangíveis das 

obras audiovisuais: as histórias, os personagens, a qualidade técnica e artística e 

outros elementos não quantificáveis. Dentro do aspecto tangível, entram o conjunto 

de imagens em movimento, sons e o meio de distribuição. 

A valorização das etapas de desenvolvimento permite que mais projetos 

televisivos obtenham sucesso comercial e de público. Faz-se necessário tratar a 

criação de programas como produto, pois essas ideias podem ser vendidas para 

outras emissoras ou exportadas para outros países, tornando a criação de conteúdo 

audiovisual um mercado altamente lucrativo.  

25 



 

 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

 

 

 

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) para a Agência Nacional do Cinema (ANCINE), o setor 

audiovisual foi responsável por gerar uma renda de R$ 24,5 bilhões na economia 

brasileira, em 2014. Em 2007, havia gerado R$ 8,7 bilhões. O mercado audiovisual 

está atrás apenas dos setores de telecomunicações (R$ 69 bilhões), serviços de 

tecnologia e informação (R$ 58,1 bilhões) e fabricação de veículos automotores (R$ 

51,3 bilhões), ficando à frente da fabricação de celulose (R$ 22,6 bilhões), produtos 

farmacêuticos (R$ 18,8 bilhões), equipamentos de informática e produtos eletrônicos 

(R$ 16,8 bilhões) e produtos têxteis (R$ 12,9 bilhões). Esses resultados de 

expansão das exportações vão desde Galinha Pintadinha até a venda de obras, 

formatos e remakes para o exterior, como novelas e seriados.  

 

4.1 Internet 

 

A internet se mostrou um território amplo e sem limites de conteúdo e 

criatividade. Com o surgimento do Youtube e de outras plataformas de distribuição 

de vídeo, como Vimeo, Dailymotion e o próprio Facebook, todo e qualquer assunto 

pode ser tratado em um programa audiovisual. A única limitação é ter ou não acesso 

à internet. Uma vez possuindo acesso à rede, o conteúdo desenvolvido pode ser 

local, regional, nacional ou global. 

Segundo dados divulgados pelo Youtube, a plataforma possui hoje mais de 

um bilhão de usuários no mundo, estando em 88 países e 76 idiomas diferentes, 

sendo quase um terço da internet. Hoje, mais da metade das visualizações são 

realizadas em dispositivos móveis. Desde julho de 2016 até o momento, o Youtube 

já pagou US$ 2 bilhões para produtores de conteúdo. Mais de 1 bilhão de horas de 

vídeos são assistidas diariamente. 

Mesmo nessa imensidão global, no entanto, não se consegue ter uma ideia 

que agrade a todos.  Não há como assistir a tudo e nem produzir para todos. Faz-se, 

por isso, tão importante a definição de público para o qual a ideia está sendo 

desenvolvida. Definir para quem sua mensagem será direcionada é vital para o 

sucesso da ideia. Com o Youtube, ou com qualquer outra plataforma de distribuição 
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de vídeos, pode-se fazer programas cujo conteúdo seja interessante apenas para os 

moradores da rua onde se mora, do seu bairro ou da sua cidade. É possível 

conceber programas cada vez mais específicos para atingir um determinado nicho e 

assim aumentar a identificação deste público com sua mensagem. Tal vantagem 

não é possível através dos veículos tradicionais de comunicação. As emissoras 

produzem conteúdo comercialmente vendável para uma faixa de público ampla e o 

telespectador o recebe de forma passiva, não tendo um controle daquilo que lhe é 

e ibido. Seu único controle é na verdade o “controle remoto”. Na internet, na maioria 

das vezes é o contrário: você assiste como, quando e onde quiser e, o principal o 

que quiser. 

A Netflix, plataforma online de distribuição de vídeos por streaming, está 

revolucionando a produção e a distribuição de conteúdo audiovisual como nunca 

antes. Através de uma mensalidade, o assinante do serviço tem a sua disposição 

um catálogo com milhares de títulos – dentre filmes, seriados e documentários – que 

são sempre atualizados. Além de exibir conteúdo criado por outras empresas 

produtoras, a Netflix agora produz conteúdo próprio e exclusivo, que somente os 

assinantes têm acesso, com a vantagem de que seus usuários podem assistir 

quando quiser. 

No Brasil, a plataforma já conta com aproximadamente 6 milhões de 

assinantes, gerando um faturamento, em 2016, de R$ 1.29 bilhão, 30% maior que o 

do canal aberto do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). 

Atualmente, gigantes como Apple, HBO e Amazon estão oferecendo outras 

plataformas de distribuição de conteúdo nos mesmos moldes da Netflix, o que irá 

aumentar a demanda por conteúdo original. 
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5 – Plano de desenvolvimento do projeto  
 

Visando à utilização de um método que norteie o desenvolvimento de ideias 

para produtos audiovisuais, resultando na criação de soluções inovadoras para o 

mercado, a abordagem sistemática do Design Thinking para solução de problemas 

se mostra como um modelo de inovação na produção de conteúdo. 

Todo produto audiovisual começa com a criação e aprovação de uma ideia 

que irá tomar forma e se converterá em um projeto, evidenciando assim que, para a 

aprovação de uma ideia, existe alguém que a propõe e alguém que a aprove. Essa 

etapa de desenvolvimento começa com a formação de uma equipe ou departamento 

de desenvolvimento que irá propor ideias, das quais somente algumas serão 

aprovadas para seu desenvolvimento. 

O processo criativo e de comercialização de produtos audiovisuais é tão 

complexo que ao fim ele deve encontrar um coeficiente entre performance e 

qualidade, entre valores artísticos e performance de mercado. 

Segundo o escritor argentino Pablo Del Teso, em seu livro “Desenvolvimento 

de Projetos Visuais”, a normalização e utilização de uma metodologia estruturada 

são estratégias pouco utilizadas para a concepção criativa.  

 
Existe uma escassa padronização dos processos na área de 
desenvolvimento de projetos na América Latina. Isso se deve, em 
parte, à escassez de material teórico e à escassa importância que as 
escolas de cinema e universidades têm dado ao desenvolvimento de 
projetos. Infelizmente, esta falta de valorização não é algo 
circunscrito ao âmbito exclusivamente acadêmico, também se reflete 
na indústria, nos organismos governamentais e nos não 
governamentais. Consequentemente, esta etapa costuma ser 
realizada de forma mais instintiva, desorganizada e fragmentada com 
procedimentos ainda não totalmente definidos. Esta é outra das 
razões porque consideramos que nos basear exclusivamente na 
prática, nem sempre terminaria sendo de grande utilidade. (DEL 
TESO, 2016, p. 56). 

 

A concepção de ideias para produção audiovisual é vista como algo divino, 

mágico e fruto da inspiração de um gênio criativo que, num momento de talento e de 

inspiração divina, recebe uma luz; a missão celestial de dar vasão a sua obra prima, 

dando vasão a uma ideia original para um programa de TV, um filme, uma série etc.  
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As boas ideias podem surgir a partir de uma infinidade de fontes: um sonho, 

uma revelação, uma experiência pessoal, uma proposta inesperada, uma notícia, 

etc. A geração de ideias é algo muito pessoal. Toda obra exige de seu autor um 

aporte de sua imaginação, sobre a qual se deve aplicar uma enorme quantidade de 

trabalho, proficiência no manejo da técnica e conhecimentos teóricos, que 

transformam a ideia em algo concreto (uma premissa, uma sinopse, um roteiro, etc.). 

 
Quando trabalhamos em televisão, o relógio diz quando precisamos 
ser criativos. Você não tem o luxo de esperar por uma inspiração 
divina. (ZETTEL, 2017, p. 23) 

 

No entanto, existem técnicas que permitem estimular a geração de ideias e é 

exatamente neste cenário que o Design Thinking pode fazer a diferença. 

A genialidade e a criatividade são fatores importantes neste processo, mas 

contar somente com esses fatores não é algo seguro ou produtivo numa cadeia de 

produção de uma indústria, que deve também ser vista como um negócio. 

 
A realidade é que a audiovisual é uma indústria cultural e, gostemos 
ou não, nossos longas-metragens, séries ou minisséries de televisão 
em algum momento deverão entrar em um mercado que se organiza 
pelos mesmos princípios que incidem sobre a comercialização de 
qualquer produto – seja este um livro, uma escultura, um automóvel 
ou um sabão. (DEL TESO, 2016, p. 52). 

 

Sendo assim, a utilização de um método que guie esse processo auxiliará no 

desenvolvimento da criatividade. 

 
A origem de todo projeto, costuma-se dizer, é uma ideia a partir da 
qual um grupo de pessoas decide levar adiante seu 
desenvolvimento. Esta romântica afirmação é bastante certa, porém, 
se olharmos de perto, veremos que não é assim tão rigorosa. Em 
primeiro lugar, as ideias não “flutuam” no espaço como entidades 
independentes dos seres humanos, portanto, se falarmos de ideia, 
devemos aceitar que, antes dela, teve que haver alguém que a 
criasse – motivo pelo qual nunca se poderia considerá-la como o 
início. Em segundo lugar, a mera aparição de uma ideia não 
necessariamente determina o começo do desenvolvimento de um 
projeto. As pessoas têm muitas ideias, mas não necessariamente 
todas elas são material para desenvolvimento. As que se convertem 
na faísca que acende este processo são aquelas que são aprovadas 
seja pelo grupo de desenvolvimento, mais comumente por seu 

29 



 

 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

 

 

 

criador, em primeira instância, e em seguida por aqueles que vão se 
unindo ao grupo. Em conclusão, por mais romântico que soe, o 
pontapé inicial não é dado pela aparição de uma ideia, mas pela 
aparição de pessoas que a criam e a aprovam. (DEL TESO, 2016, p. 
52). 

 

 Um exemplo de produção audiovisual que compreendeu muito bem as 

demandas do público foi o seriado Stranger Things, exibido para os assinantes da 

plataforma de streaming Netflix. 

 Ambientada nos anos 80, a série apresenta diversas referências à cultura pop 

da época. Figurino, adereços de cena, trilha sonora, colorização, fotografia: muitos 

são os elementos e símbolos que levam seus telespectadores a uma viagem no 

tempo. A série, escrita e dirigida pelos irmãos Matt e Ross Duffer apresenta 

elementos de diversos filmes, como ET – O Extraterrestre (1982), The Goonies 

(1985), Indiana Jones (1981), Contatos Imediatos de Terceiro Grau (1977), 

Poltergeist (1982), Alien – O Oitavo Passageiro (1981), Conta Comigo (1986) entre 

outros. Steven Spielberg e Stephen King foram grandes influências para a 

construção da série, mas como os diretores e a Netflix conseguiram perceber essa 

demanda? Analisando o comportamento e os hábitos da sua audiência, seus 

poderosos algoritmos conseguem gerar insights para auxiliar no processo criativo. 

Em artigo do site Meio & Mensagem, (PACETE, 2018) afirma que “a série pode ter 

sido a maior obra de arte do algoritmo da Netfli ”. Claro que não se pode atribuir o 

sucesso apenas à pesquisa realizada pelo Netflix, pois o talento dos roteiristas e 

diretores é fator decisivo, assim como dos demais envolvidos. Mas a quantidade de 

dados fornecidos gerou tantos insights que acabou alicerçando uma base sólida 

para agradar em cheio seus telespectadores.  

Existem ainda outros grandes seriados de sucesso que se beneficiaram da 

mesma estratégia, como House of Cards e Orange Is the New Black. No primeiro, a 

Netflix sabia que o tema era de interesse do telespectador e que Kevin Spacey e o 

diretor David Fincher sempre atraíam o público. Na segunda, os insights revelaram 

que o público gostava de humor negro juntamente com protagonistas femininas. 

O processo de criação de uma obra se realiza durante a etapa de 

desenvolvimento do projeto. Um produto audiovisual é o resultado do trabalho 
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organizativo, financeiro, laboral e artístico de um conjunto de pessoas com um alto 

nível de especialização. Para tal, contribuem tanto técnicos como artistas, que põem 

a serviço da obra seu talento, formação, ofício e capacidade organizativa. Trata-se, 

sem dúvidas, de uma obra de criação coletiva quase por definição; de fato, seria 

praticamente impossível realizar um filme de forma unipessoal.  

As ideias podem advir dos roteiristas (que desenvolvem histórias ou 

personagens), de necessidades e oportunidades de produção (uma locação, um ator 

conhecido ou um novo recurso técnico que possibilite fazer algo até então inédito ou 

pouco explorado) e de marketing (aproveitar a proximidade de um fato histórico ou 

evento). 

O desenvolvimento do roteiro, segundo Del Teso (2016, p. 100), “começa 

com uma premissa e segue com uma sinopse, um tratamento, uma escaleta e, 

finalmente um roteiro. Este é o caminho seguido na escrita de um roteiro original”. 

 

 

Figura 11: Etapas que a ideia percorre até se transformar em roteiro. 
Fonte: Del Teso, 2016, p. 100 

 

A criação de um produto audiovisual deve atender a certas questões 

comerciais, mas, principalmente, ao público para o qual ele é criado, adequando o 

roteiro para atender esta plateia.  
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5.1 – Conceito de Design Thinking 

 

Antes de começar a produzir qualquer coisa, é necessário materializar as 

ideias. É preciso dar forma material aquilo que foi mentalmente concebido por um 

diretor, um roteirista ou núcleo criativo, para que se inicie então a realização do 

roteiro e posterior pré-produção, produção e pós-produção. 

Para que haja a concretização da ideia, o pensamento de design serve para 

conduzir a criatividade em uma solução prática e viável para o problema. Converter 

uma necessidade em um produto ou uma solução de inovação é característica do 

design, que pode oferecer uma maneira diferente de pensar e efetivar a solução de 

problemas. Ele permite a união entre tecnologia e geração de valor. 

 

O design entende que produtos e serviços são comprados por seres 
humanos e não mercados-alvo segmentados em categorias 
demográficas. (LIEDTKA; OGILVIE, 2015, p. 15). 

 

Design Thinking consiste em uma sistematização de processos criativos e 

ordenados que são muitas vezes realizados de forma intuitiva para um dado fim. 

Ambrose; Harris (2011, p. 12) asseveram que o Design Thinking pode ser dividido 

em sete etapas de construção: definição do problema (briefing), Pesquisa (histórico), 

geração de ideias (soluções), teste de protótipos (resolução), seleção de alternativas 

(justificativa), implementação (entrega) e aprendizado (feedback), conforme figura 

12:  

 

Figura 12: Etapas pelas quais as soluções de design thinking podem passar 
Fonte: Adaptado de dschool.standard.edu/dgift/ 
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Design Thinking é definido por Adriana Melo e Ricardo Abelheira em seu livro 

Design Thinking & Thinking Design como “uma metodologia que aplica ferramentas 

do design para solucionar problemas complexos. Usa empatia, para entender bem o 

cliente, colaboração para gerar várias opções e experimentação para testar se 

funciona”. (MELO; ABELHEIRA, 2015, p. 187) 

 
Propõe o equilíbrio entre raciocínio associativo, que alavanca a 
inovação, e o pensamento analítico, que reduz os riscos. Posiciona as 
pessoas no centro do processo, do inicio ao fim, compreendendo a 
fundo suas necessidades. Requer uma liderança ímpar, com 
habilidade para criar soluções a partir da troca de ideias entre perfis 
totalmente distintos (Melo; Abelheira, 2015, p. 15). 

 

O Design Thinking vislumbra o usuário no centro da criação de produtos e 

serviços. De acordo com Melo; Abelheira (2015, p. 177), é necessário “aprender a 

colocar as pessoas em primeiro lugar. A experiência do cliente é uma prioridade 

estratégica da mais alta importância para os negócios nos dias de hoje”. 

O pensamento multidisciplinar do design, baseado na intuição e inspiração, 

bem como no universo analítico, propõe um novo caminho, em que o Design 

Thinking, seria “uma abstração do modelo mental utilizado há anos pelos designers 

para dar vida a ideias” (PINHEIRO, apud BROWN, 2010). 

Este modelo e seus conceitos podem ser aprendidos por qualquer pessoa e 

aplicados em qualquer cenário, seja empresarial ou social.  

Vianna (2012, p.14) afirma que os “seres humanos são Design Thinkers por 

natureza”, uma vez que:  

 
Observar o mundo e gerar novas soluções abdutivamente é uma 
habilidade coletiva humana que apenas recentemente passou a ser 
vista como algo que necessita de algum talento e cepcional” e os 
designers aprendem a usar o pensamento abdutivo para construir e 
desconstruir pressupostos, transformando-os em oportunidades de 
inovação, mantendo-se “fora da cai a” (VIANNA et al., 2012, p.14).  

 

O Design Thinker, aquele que utiliza o Design Thinking para criar soluções, 

está sempre desafiando seus padrões de pensamento, comportamento e de 

sentimento, “produzindo soluções que geram novos significados e que estimulam os 
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diversos aspectos (cognitivo, emocional e sensorial) envolvidos na experiência 

humana” (VIANNA et al., 2012, p.14).  

 

5.2 – Etapas do Design Thinking 

 

Os autores Jeanne Liedtka e Tim Ogilvie, no livro “A magia do Design 

Thinking”, especificam que o Design Thinking pode ser dividido em quatro etapas, 

sendo elas “O que é?”, “E se?”, “O que surpreende” e “O que funciona?”, conforme 

figura 13. 

 

 

Figura 13: Subdivisão das fases onde ocorrem as soluções de design thinking 

Fonte: Liedtka; Ogilvie, 2015, p. 21. 
 

Já Adriana Melo e Ricardo Abelheira, definem as etapas como Empatia 

(Imersão), Colaboração (Cocriação) e Experiência (Prototipação), conforme figura 

14. 

 

 
Figura 14: Pilares ou ciclos do design thinking 

Fonte: Melo; Abelheira, 2017, p. 35. 
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Os autores do livro “Design Thinking – Inovação em Negócios” dividem as 

etapas do Design Thinking em Imersão, Análise e Síntese, Ideação e Prototipação, 

conforme figura 15. 

 

 

Figura 15: Esquema representativo das etapas do processo de design thinking 
Fonte: Vianna et al., 2012, p.18) 

 

É possível perceber que todas as etapas demonstradas, embora definidas por 

terminologias diferentes pelos autores citados, expressam o mesmo significado. 

Sendo assim, neste trabalho, adotaremos a seguinte nomenclatura para descrever 

as fases do Design Thinking: Imersão, Ideação e Prototipagem.  

A fase conhecida como Imersão “tem o objetivo de compreender 

profundamente as necessidades do cliente” (MELO; ABELHEIRA, 2017, p.37).  

 

Significa “conhecer” os clientes como pessoas de verdade com 
problemas de verdade, em vez de vê-los como alvos para vendas ou 
como um conjunto de estatísticas demográficas reunindo faixa etária, 
nível de renda ou estado civil. Requer desenvolver uma compreensão 
de suas necessidades e vontades, tanto “emocionais” quanto 

“racionais”. (LIEDTKA; OGILVIE, 2015, p. 06). 
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Figura 16: Técnicas de Imersão 

Fonte: (Sleeswijkvisser et al., 2005) 
 

Ela pode ser dividida em duas fases: a fase preliminar e a fase em 

profundidade. Na fase preliminar, o problema é apresentado ao grupo de Designer 

Thinkers e o propósito e seus limites começam a ser estabelecidos. “O levantamento 

das áreas de interesse a serem exploradas fornecem insumos para a elaboração 

dos temas que serão investigados na Imersão em Profundidade” (VIANNA et al., 

2012, p.22).  

Já a segunda fase, imersão em profundidade, tem como intenção “identificar 

comportamentos e tremos e mapear seus padrões e necessidades latentes” 

(VIANNA et al., 2012, p.22). 

Pesquisas qualitativas e quantitativas devem ser realizadas, pois “o mais 

importante é enxergar com muita clareza quem está sendo impactado pelo objeto de 

estudo" (MELO; ABELHEIRA, 2017, p.39), mas sem esgotar o conhecimento sobre 

determinado segmento.  

 

Uma análise profunda, embasada em uma boa observação 
estruturada, vai ajudar a “enquadrar” corretamente a situação a ser 
estudada. A pesquisa tem importância singular para a correta 
percepção do problema e vai muito além da coleta de dados. Ela 
auxilia a transformar as observações em narrativas, estimulando a 
imaginação para o processo de cocriação. Da pesquisa bem narrada, 

surgem até insights para novas ideias. (MELO; ABELHEIRA, 2017, p. 

39). 
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Ferramentas que também podem ser empregadas são a fotografia, vídeo, 

encenações, entrevista, observação participante e indireta, pesquisa exploratória, 

pesquisa Desk, entre várias técnicas disponíveis.  

Com a coleta de todas as informações possíveis, começa a “Análise” e 

“Síntese”, com a utilização de ferramentas geradoras de insights com o objetivo de 

obter “padrões e a criar desafios que au iliem na compreensão do problema” 

(VIANNA et al., 2012, p.65).  

Dentre as ferramentas que podem ser utilizadas, estão: Cartões de Insights – 

cartões distribuídos entre os grupos em prol de estimular insights, onde cada um 

expõe suas ideias, as quais serão avaliadas depois; Diagrama de afinidades – 

objetiva que se conheça o problema por meio da sistematização das ideias; Mapa 

conceitual – um conjunto de ferramentas, estruturadas a partir de conceitos 

fundamentais e suas relações, que se destinam à ordenação e representação da 

inteligência; entre outros.  

Na “Ideação”, o objetivo é gerar ideias inovadoras para o tema do projeto 

utilizando-se das ferramentas da fase anterior, a fim de “estimular a criatividade e 

gerar soluções que estejam de acordo com o conte to do assunto trabalhado” 

(VIANNA et al., 2012, p.99). Nesse momento, um grupo interdisciplinar pode 

contribuir ao juntar diferentes perspectivas, produzindo um resultado mais rico e 

assertivo.  

Podem ser usadas as seguintes técnicas nesta fase: brainstorming – 

atividade promovida para liberar a criatividade de um grupo ou indivíduo, colocando-

a a serviço de objetivos pré-definidos;  orkshop de cocriação – atividade que busca 

entender a necessidade da empresa e promover soluções práticas, começando com 

um diagnóstico e finalizando com um plano de ação; matriz de posicionamento – 

ferramenta que auxilia na decisão estratégica sobre a identificação da melhor 

tecnologia de internet para atingir vantagem competitiva no mercado.  

As ideias discutidas pela equipe devem ser constantemente validadas pelos 

clientes através de reuniões, utilizando técnicas como a Matriz de Posicionamento 

ou Prototipações – abordagem que envolve a produção de versões iniciais 

(protótipos) de um sistema futuro com o qual se podem realizar verificações e 
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experimentos com intuito de avaliar algumas de suas características antes que o 

sistema venha realmente a ser construído, de forma definitiva.  

O objetivo principal da “Prototipagem” é au iliar a validação das ideias 

geradas, que pode ocorrer ao longo do projeto, em paralelo com a “Imersão” e a 

“Ideação”, pois este é o momento de tangibilizar a ideia, ainda que de maneira 

simplificada, mas que permite trazê-la para o mundo físico. Essa representação da 

realidade possibilita sua e perimentação, produzindo informações valiosas a 

respeito dos seus detalhes de elaboração, junto à equipe de projeto e a uma 

visualização da interação do modelo próximo aos usuários, gerando dados a 

respeito de sua evolução e aperfeiçoamento.  

O foco principal desse modelo de projeto é sempre o humano, no centro do 

processo, seja do ponto de vista do usuário, como dos especialistas colaboradores, 

que serão capazes de encontrar soluções inovadoras que coincidam com as 

expectativas e estratégias da empresa contratante.  

O Design Thinking não depende apenas do pensamento criativo para chegar 

ao sucesso. É preciso que as ideias sejam implementadas e que elas “mantenham 

sua essência durante todo o processo” (VIANNA et al., 2012, p.158), que vai até sua 

implementação no mercado. 
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6 – Análise e proposta de intervenção/recomendação 
 

Com a utilização da metodologia baseada nos princípios de eficiência e 

eficácia do Design Thinking, consideramos que a situação ideal é a organização de 

uma equipe de desenvolvimento que elabore, avalie e aprove uma ideia. Ao inserir 

na equipe profissionais de múltiplas áreas durante os processos de Design Thinking, 

cada elemento, com suas características pessoais e profissionais, pode contribuir 

para que insights diferenciados surjam durante o processo. Vianna (2016, p.13) 

afirma que equipes multidisciplinares, ou seja, equipes formadas por profissionais de 

diversas áreas, trazem “olhares diversificados e oferecem interpretações variadas 

sobre a questão, e assim, soluções inovadoras.” (VIANNA et al., 2012, p.13) 

 Não se pode afirmar que as ideias criadas em conjunto são melhores que as 

elaboradas por uma pessoa, mas podemos, sim, dizer que a participação de mais 

pessoas neste processo, além de gerar pertencimento, pode ajudar a potencializar a 

riqueza dessa matéria-prima inicial. 

Antes de iniciar o desenvolvimento de um programa, é necessário materializar 

as ideias para que elas tomem forma e deixem de ser apenas conceitos criados 

mentalmente pelos membros da Direção Artística. 

Durante todas as etapas do Design Thinking existe a possibilidade de ter que 

dar um passo atrás ou até mesmo refazer todo o processo. A equipe deve estar 

aberta a aprender com os erros e sempre seguir em frente rumo a uma saída que 

solucione o problema. Através desse pensamento de design, gera-se um sentimento 

de pertencimento e a criatividade pode desta forma ser canalizada para a obtenção 

de uma solução prática e viável, e que atenda ao cliente, ou ao público, neste caso.  

O Design Thinking consiste em um processo de transformar uma solicitação 

em um produto. É basicamente um processo utilizado para encontrar a melhor 

resposta para um dado problema. Sendo assim, Design Thinking consiste em uma 

sistematização destes processos criativos e ordenados, que são muitas vezes 

realizados de forma intuitiva para um dado fim.  

Para sistematizar a resolução de problemas, várias são as ferramentas 

presentes no leque do Design Thinking que podem ser utilizadas, conforme as 

necessidades particulares de cada projeto, segundo demonstra a figura 17. 
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Figura 17: Algumas das ferramentas do design thinking e suas fases de aplicação 
Fonte: Melo; Abelheira, 2017, p.167) 

 

A utilização das ferramentas deve ser feita conforme a necessidade, caso a 

caso, adequando-as ao contexto de aplicação, no entanto, para a utilização na 

criação e desenvolvimento de ideias de programas para TV e Internet, ainda na fase 

de pré-produção televisiva, algumas se fazem mais adequadas: pesquisa (a qual 

serve de base de conhecimento e insights para as ferramentas seguintes), personas, 

brainstorming e storytelling (por possuírem características artísticas e lúdicas).
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6.1 – Pesquisa 

 

Ao se produzir um conteúdo audiovisual, produz-se para alguém. Mas quem é 

esse alguém? Qual seria seu perfil? Homem? Mulher? Quantos anos? Jovem, 

terceira idade? Baixa ou alta renda? Qual seu grau de instrução?  

A criação de programas geralmente é realizada verificando como 

determinados perfis de telespectadores (de acordo com sexo, idade, escolaridade, 

classe social) assistem à programação de determinada emissora. Quando esses 

dados são conhecidos, tentam conciliar o desenvolvimento de programas com a 

oferta de espaços publicitários para estes indivíduos. 

Assim, ao notarem que mulheres assistem mais programas no período da 

manhã, as emissoras desenvolvem programas para atender a este nicho, 

oferecendo aos anunciantes espaços para empresas e produtos que sejam de 

interesse do público feminino. 

 Conhecer corretamente a audiência é algo fundamental na realização de 

qualquer trabalho em televisão. A menos que já exista um público muito bem 

delineado. Caso contrário, os riscos de produzir algo simplesmente sem sentido para 

quem assiste é muito alto.  Por isso, a realização de pesquisas para definir “esse 

alguém” é algo que deve ser levado muito a sério. A pesquisa ajuda a definir muito 

bem o problema e a compreender os anseios da audiência. Em Design Thinking, 

buscamos o conhecimento profundo do comportamento dos usuários, no caso, dos 

telespectadores. Essa busca pode revelar traços e peculiaridades que podem servir 

como gatilho para mudanças assertivas dentro da capacidade de inovação durante o 

desenvolvimento de um projeto. 

Questionários e entrevistas devem ser realizados com a audiência (mulheres, 

homens, crianças, idosos, esportistas, amantes de música etc) para que, dentro 

deste universo, se consiga extrair o que verdadeiramente se espera deste programa. 

Devem ser coletados dados qualitativos e quantitativos para criar a imagem do 

“telespectador” ideal, o que eles valorizam e qual a solução perfeita para eles. Com 

a “análise de todos os dados, as próximas ações e intervenções serão mais 
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eficientes, uma vez que estarão ancoradas em informações coletadas de quem 

assiste a programação: o telespectador (FLEURY, 2014, p.270) 

 

6.2 – Personas 

 

Ao longo dos anos, as emissoras de televisão utilizaram apenas dados como 

sexo, idade e renda para formular seu público alvo. Assim, crianças que estejam 

assistindo à programação de determinado canal recebem o mesmo conteúdo, 

independente de sua idade e capacidade de compreensão. Essa diferenciação de 

conteúdo por idade para crianças só foi construída pelas TVs de assinatura muitos 

anos depois, ao desenvolverem canais exclusivos para distintas faixas etárias.  

Atualmente na TV por assinatura, crianças de 0 a 1 ano possuem programas 

e programação específicos, assim como as crianças de 2 a 3 anos, de 4 a 6 anos e 

assim por diante. Já na TV aberta, isso não é possível, pois não há uma variedade 

de canais e sim uma variedade de horários que devem ser preenchidos conforme o 

público. 

Se essa divisão de faixas etárias não fosse criada pelos canais de assinatura, 

uma mesma criança assistiria a todos os conteúdos igualmente, diminuindo assim 

seu interesse por determinadas mensagens, causando uma evasão de audiência, 

que é o que acontece com a TV aberta. Por isso, entender o perfil da audiência 

conforme o horário de exibição é tão importante aos canais abertos. 

O desenvolvimento de produtos audiovisuais para um público-alvo amplo, 

sem estudar seus verdadeiros anseios, faz com que programas já nasçam fadados 

ao fracasso, seja comercial ou de audiência, pois não há identificação com o público. 

Apesar de existirem semelhanças entre os conceitos de público-alvo e 

persona, eles têm significados distintos. Público-alvo é um conceito amplo que 

eventualmente pode desprezar certas necessidades específicas.  

 
Ao tratar um determinado segmento de pessoas como uma grande 
massa, seus hábitos, anseios, desejos e problemas acabam sendo 

ignorados. (GALVÃO et al., 2015, p. 07). 

 

42 



 

 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

 

 

 

Desta forma, referir-se a potenciais telespectadores de um modo tão vasto 

soa como um conceito já ultrapassado. 

A criação de Personas pode auxiliar no processo de criação. De acordo com 

Vianna et al. (2012, p. 81), personas: 

 

são arquétipos, personagens ficcionais, concebidos a partir da 
síntese de comportamentos observados entre consumidores com 
perfis extremos. Representam as motivações, preocupações, 
desafios, objetivos, desejos, expectativas e necessidades, reunindo 
características significativas de cada grupo mais abrangente. 

 
Elas ajudam a determinar o tipo de conteúdo que se precisa realizar para 

atingir determinado objetivo. Colabora na escolha do tom, do estilo do conteúdo 

assim como o público que deve ser focado. Para Melo; Abelheira (2017, p.68), 

“Persona é a criação de uma figura fictícia, mas que poderia realmente e istir em um 

determinado conte to”. 

Dessa forma, ao se desenvolver ideias para um produto audiovisual, deve-se 

ter bem definido que o produto que se está criando é destinado para alguém, uma 

pessoa, com problemas, anseios, desejos, identidade e personalidade.  

Assim, a equipe multidisciplinar que será responsável pela criação pode 

trabalhar de forma mais engajada, “possibilitando um mergulho profundo na rotina 

daquela persona, ampliando a empatia” (MELO; ABELHEIRA, 2017, p.69). 

 
Muitas vezes os gestores querem saber que porcentagem do mercado 
determinada persona representa. Não é este o propósito das 
personas: Elas não se destinam a representar segmentos de 
mercados-alvo reais. São artifícios destinados, sim, a revelar insights 
mais profundos dos vários tipos de experiências que os clientes estão 
vivendo e a ajudar a conceber ideias inovadoras sobre como melhorar 

tais e periências”. (LIEDTKA; OGILVIE, 2015, p. 169). 
 

As personas são criadas por meio de pesquisas detalhadas para entender, de 

verdade, quais são os principais problemas e quais os objetivos que sua persona 

deseja atingir. Com a criação das Personas, pode-se iniciar este diálogo, pois será 

possível conhecer “a pessoa” com a qual se está “conversando”. Se a persona não 

estiver bem definida, o conteúdo corre grande risco de ficar irrelevante, 

desinteressante ou até mesmo completamente fora de lugar, tempo ou realidade. 
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 Um exemplo de Público-Alvo seria: homens entre 20 e 35 anos, com segundo 

grau completo, moradores do Rio de Janeiro, com interesse em esportes. 

 Já no exemplo de Persona, existem muito mais detalhes: Fábio, 25 anos, 

estudante de engenharia de produção, mora com seus pais no interior do Rio de 

Janeiro. Deseja em breve dividir um apartamento com o dinheiro que ganha com seu 

estágio. Aos finais de semana, Fábio adora se divertir com os amigos, jogar futebol e 

surfar. É um grande usuário de redes sociais e acompanha todo tipo de informação 

sobre as mais variadas modalidades esportivas, sendo o principal deles o surf, sua 

grande paixão. 

Dessa forma, há uma maior imersão no cotidiano da persona, criando-se mais 

valor para a geração de estratégias para essa pessoa. Sem a utilização de 

Personas, o conteúdo ficaria sem um direcionamento estratégico. Melo; Abelheira 

(2017, p. 71) afirmam que “geralmente, um mínimo de três, e um máximo de dez” 

personas devem ser criadas para que se obtenha um bom resultado. 

 

6.3 – Brainstorming 

 

Brainstorming ou tempestade de ideias é uma técnica criada pelo publicitário 

americano Ale  Osborn nos anos 40, que “tem como objetivo principal capturar 

muitas ideias de maneira rápida e bruta (não lapidada) e funciona muito bem em 

equipes”. (MELO; ABELHEIRA, 2017, p.81). É uma das técnicas mais utilizadas para 

facilitar o processo criativo em agências de publicidade. Habitualmente o 

brainstorming é realizado em grupos com um número limitado de participantes, 

devendo ser coordenado por um moderador, que será encarregado a incentivar os 

membros participantes e encorajar a imaginação, sem que o grupo perca o foco. 

Este líder ou mediador será escolhido pelo grupo por sua característica conciliadora 

e de liderança. 

 

Um mediador exerce um papel fundamental. Ele não garante ordem 
no sentido rígido da palavra, impondo restrições, mas garante que 
todos os componentes mencionados anteriormente sejam seguidos. 
(MELO; ABELHEIRA, 2017, p. 85). 
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De acordo com o Design Thinking, o Brainstorming deve ser realizado durante 

o processo de Ideação para a geração de uma grande quantidade de ideias 

levantadas durante a fase de Imersão e de Análise. 

 

A qualidade e a assertividade das ideias geradas se atinge através da 
quantidade. Quanto maior a quantia de ideias geradas pela equipe, 
maior é a chance de produzir uma solução inovadora e funcional. 

(VIANNA et al., 2012, p. 101). 
 

A aplicação do brainstorming no processo criativo é de suma importância, 

pois auxilia na obtenção de inovação, uma vez que aumenta as possibilidades de 

produção, diminuindo riscos durante o projeto. 

 
Não se pode ter inovação sem ideias novas. O brainstorming garante 
que você considere ideias que podem resultar em algo 
fundamentalmente novo em termos de criação de valor. É sua 
proteção contra o risco do raciocínio cumulativo. Esta é uma fase 
empolgante no processo de Design Thinking. Você faz o 
brainstorming em equipes e grupos de forma a ter condições de 
utilizar o poder de pontos de vista e opiniões heterogêneos e acessar 

a inteligência coletiva do grupo. (LIEDTKA; OGILVIE, 2015, p. 103). 
  

Contudo, para que o brainstorming obtenha os resultados esperados, os 

grupos devem ser reduzidos. Liedtka; Ogilvie (2017, p.105) defendem que “doze 

pessoas é o tamanho má imo aceitável”. Este grupo deve ser formado 

preferencialmente por pessoas que já se conheçam e que tenham liberdade para se 

manifestarem livremente, sem medo de externar suas opiniões e serem 

ridicularizados. Aliás, as ideias devem ser encorajadas, por mais absurdas que elas 

sejam e de forma alguma devem ser julgadas. Deve-se criar em cima da ideia de 

outros membros. Algo que é pensado por um membro pode servir de insight para 

uma sugestão complementar de outro integrante e isso deve ser valorizado. 

Outro aspecto necessário a um brainstorming bem-sucedido é a 

multidisciplinaridade dos membros do grupo, pois assim pensamentos e ideias 

diferentes podem se complementar, trazendo novas sugestões de solução para 

determinado problema. 
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Se todos pensarem parecido, não haverá muito sentido em fazer 

brainstorming, pois os modelos mentais serão os mesmos. (MELO; 
ABELHEIRA, 2017, p. 83). 

 

Outro aspecto muito importante nessa etapa é a definição de tempo. Essas 

sessões não devem demorar mais do que uma hora e várias delas podem ser 

realizadas. Seus membros deverão sempre falar um de cada vez, de forma sucinta. 

O brainstorming deve ser divertido, porém, precisa ter um foco bem definido, para 

não virar uma bagunça. Quanto maior o número de ideias geradas, maiores as 

chances de ideias inovadoras surgirem.  

É relevante dizer que produzir um produto audiovisual é sempre motivo de 

enorme estresse para toda equipe, pois geralmente os prazos são apertados, as 

condições financeiras não colaboram, obrigando a realização da produção com 

equipes reduzidas na maioria das vezes.  

Existem, ainda, fatores como clima e logística que influenciam, o que favorece 

uma situação de extenuação, aumentando o nervosismo, geralmente levando a 

tomada de decisões por um caminho mais fácil e prático, o que pode gerar “clichês 

ou ideias carentes de credibilidade” (DEL TESO, 2016, p. 101). 

 

Dessa forma, não somente seríamos capazes de nos esquivar do 
impulso em direção ao clichê, causado pelo estresse, mas ainda, com 
sorte [...] poderíamos ser capazes de reproduzir o processo para 
encontrar técnicas mediante as quais podemos ser criativos em 
grande velocidade, sob pressão e por longos períodos de tempo. 
(ARONSON, 2010 apud DEL TESO, 2016, p. 101). 

 

Esta tempestade de ideias busca gerar várias possibilidades que 

posteriormente serão editadas, até restarem somente as melhores para uma 

possível idealização. 
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6.4 – Storytelling 

 

Seres humanos têm contado histórias desde que começamos a falar de modo 

estruturado. Por meio destas narrações o conhecimento foi difundido por várias 

épocas. Contamos histórias no grupo de amigos, escrevemos peças, novelas. 

Fazemos filmes, conversamos uns com os outros pessoalmente ou pelas redes 

sociais, sempre contando histórias. A história tem a habilidade de conectar as 

pessoas em um nível emocional. “A parte mais interessante do Storytelling é 

possibilitar o surgimento de cone ões” (MELO; ABELHEIRA, 2017, p. 73). Após a 

etapa da Empatia, deve-se utilizar o Storytelling na etapa de Ideação.  

 
Nesse processo de contar histórias em roda, de maneira coletiva, cria-
se um ambiente para a construção conjunta, e a narrativa do indivíduo 
torna-se gradualmente a narrativa de todos, ou uma grande história 
com vários capítulos interessantes. (MELO; ABELHEIRA, 2017, p. 73). 

 

O termo storytelling provém da palavra storytellers, que significa contadores 

de história, portanto, a técnica se refere ao uso de narrativas como estratégia de 

comunicação. Ele vem sendo utilizado por diversas empresas para encantar e 

conquistar a empatia dos consumidores. Quando assistimos a algum filme ou 

novela, somos envolvidos pela narrativa, que nos faz comemorar, torcer ou sofrer 

com os personagens. 

Ao utilizar o Storytelling como ferramenta de Design Thinking, busca-se inovar 

em um universo onde os métodos até então utilizados estão sendo questionados por 

estarem próximos de seus limites. 

 

Não é por acaso que a mais antiga forma humana de troca de 
experiências tornou-se a quase novidade que tanto interessa e tem 
despertado em gente de tão variadas profissões. Criadores e 
produtores de conteúdo de entretenimento e cultura, profissionais de 
marketing, de publicidade, de vendas, de jornalismo, de ensino, de 
política, de qualquer atividade que lide com apresentações de ideias 
ou projetos de repente percebem no storytelling uma questão de 
fundamental importância. Esse clique coletivo, abrupto como todo 
clique que se preza, coincide com o momento em que as narrativas 
clássicas dão sinais de fragilidade, criando confusão em nossas 
histórias individuais e consequentes crises de identidade. (XAVIER, 
2005, p.12). 
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Toda história possui uma ideia que norteia sua construção, que busca a 

empatia dos telespectadores, fazendo a audiência sentir-se parte da narrativa. 

Quando a Coca-Cola realiza uma propaganda, ela não vende apenas o conteúdo de 

sua embalagem, mas sim uma história, seja ela de ursos brancos no natal, de 

família feliz reunida ou de amizade. 

 

Ao apresentar um ponto de vista a ser explorado pela equipe, cada 
membro começa um processo interativo de conteúdo, verificando se 
ele mesmo acredita naquela ideia, convencendo a si e gradualmente 
aos companheiros. Esta hora é quando a equipe verifica se há 

interesse e estímulo para investir em um ponto específico. (MELO; 
ABELHEIRA, 2017, p. 74). 

 

Desta forma, ao aplicarmos o Storytelling em Design Thinking, busca-se a 

geração de insights através da interação e empatia da equipe, que através de suas 

imaginações individuais poderão preencher lacunas ainda não analisadas ou 

pensadas. Serve de gatilho para a ideação. O que se busca “não é uma resposta 

certa, mas sim de várias hipóteses válidas para serem aprofundadas” (MELO; 

ABELHEIRA, 2017, p. 73).  
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7 – Proposta de implantação do Design Thinking no processo criativo 

 

Como proposta de implantação do Design Thinking no processo de criação de 

produtos audiovisuais, este trabalho recomenda a utilização de uma estrutura fixa 

divida em 6 estágios como base para a geração de novas ideias de programas – 

sendo ela adaptável conforme o gênero, o tamanho e a necessidade de cada 

projeto. 

 

7.1 - Estágio 1 – Montagem de Núcleo Criativo Multidisciplinar. 

  

O primeiro estágio a ser realizado pelas emissoras é a criação de um Núcleo 

Criativo, de característica multidisciplinar, que será responsável por gerar novas 

ideias de programas para a emissora. Farão parte deste grupo funcionários da 

própria empresa, profissionais das mais distintas áreas envolvidas na cadeia 

produtiva audiovisual. Como proposta, sugere-se a participação de no mínimo 6 

pessoas, podendo chegar até o máximo de 10 integrantes. Esses profissionais 

devem ser escolhidos por suas qualidades técnicas e artísticas. O trabalho 

desenvolvido pelo grupo estará subordinado à Direção Artística e a ela deverá 

prestar contas sobre o resultado desenvolvido. 

A pluralidade de profissionais com suas visões distintas deve ser uma regra a 

ser seguida. Porém, é preciso observar a legislação vigente que determina que as 

funções exercidas dentro de uma emissora de televisão sejam preenchidas por 

profissionais formados em Rádio e Televisão, conforme Lei no 6.615 de 16 de 

dezembro de 1978, conforme descrição disponível no Anexo A. Desta forma, parte 

dos participantes do Núcleo Criativo deve possuir o devido registro profissional de 

radialista, sendo:  

a) Autor - roteirista; 

b) Diretor Artístico ou de Produção; 

c) Diretor de Programas; 

d) Coordenador de Produção; 

e) Produtor Executivo; 

49 



 

 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

 

 

 

 

A outra parte do grupo poderá ser formada por: 

f) profissional da área administrativa; 

g) profissional de engenharia; 

h) profissional da área comercial; 

i) profissional de design; 

j) profissional de marketing. 

 

O trabalho desenvolvido pelo Núcleo Criativo será realizado em um ambiente 

que estimule a criatividade, sem interferências externas e sem a imposição de 

limites que possam restringir a capacidade criativa de seus membros. 

 

7.2 - Estágio 2 – Realização de Pesquisa 

 

Seguindo o que pressupõe o Design Thinking, na etapa de Imersão, com a 

finalidade de entender o contexto do problema e identificar necessidades e 

possibilidades que irão orientar o desenvolvimento de respostas, será realizada uma 

pesquisa, na forma de um mergulho profundo sobre o assunto a ser trabalhado, 

focando sempre no ser humano, a fim de identificar padrões e necessidades. Não se 

busca esgotar o conhecimento sobre o assunto de estudo, mas sim conhecer 

necessidades e levantar oportunidades. 

Realizar pesquisas sobre o perfil dos telespectadores se faz necessário para 

conhecer quem são as pessoas que assistem à programação. Dessa forma, criam-

se produtos específicos que atendam os anseios do público.  

Pesquisas qualitativas e quantitativas devem ser formuladas com a 

colaboração do Núcleo Criativo para mineração de dados, traçando o perfil exato da 

audiência, como sexo, orientação sexual, faixa etária, grau de escolaridade, renda, 

religião, hábitos de consumo etc. Serão identificados quais os programas mais 

assistidos por faixa etária, horário e região, quais são os mais queridos, com maior 

rejeição e por que isso acontece. A pesquisa também visará gerar dados sobre 

quais são os assuntos de maior interesse do público. 
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7.3 - Estágio 3 – Criação de Personas 

 

Com o Núcleo Criativo devidamente montado e de posse dos dados colhidos 

pela pesquisa, dá-se inicio a criação de Personas, as quais auxiliarão no trabalho de 

entender as necessidades do público e desenvolver propostas únicas para públicos 

com necessidades específicas. O desafio será analisado profundamente, do ponto 

de vista das necessidades de um personagem que irá materializar os anseios 

daqueles que assistem ou assistirão à programação desenvolvida. Ao trabalhar com 

Personas, é possível elaborar respostas a problemas ou fatos ainda desconhecidos 

e determinar suas causas. Muitas perguntas devem ser formuladas para que os 

membros da equipe multidisciplinar possam gerar insights que auxiliem nas 

respostas para informações muitas vezes omitidas ou ocultas. 

Como exemplo, imagine-se a criação de uma Persona chamada Pedro, 

casado, pai de dois filhos, 38 anos de idade, Classe média alta com grande poder 

aquisitivo, formado em engenharia aeronáutica. Pedro adora viajar com sua esposa 

aos finais de semana, visitando de moto a região onde mora, em Minas Gerais. 

Amante da natureza, deseja comprar um sitio para ter uma relação ainda mais 

estreita com o meio ambiente. 

De posse dessas informações, é possível criar programas para atender aos 

anseios dessa Persona. 

 

7.4 - Estágio 4 – Brainstorming 

 

A fim de gerar as mais variadas ideias a partir dos insights levantados durante 

a fase de Imersão, o Núcleo Criativo realiza sessões de Brainstorming. Conforme o 

Design Thinking, essa é denominada como etapa de Ideação, que tem como meta 

gerar um "turbilhão" ideias inovadoras que solucionem um determinado problema.  

A partir desses momentos, o Núcleo Criativo começará a organizar, 

categorizar, refinar e selecionar as melhores ideias dentre as que foram geradas. 
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7.5 - Estágio 5 – Storytelling 

  

A partir da definição das melhores ideias, o Núcleo Criativo iniciará a criação 

de narrativas baseadas nos conceitos desenvolvidos durante a etapa de 

Brainstorming. Neste momento, inicia-se a técnica do Storytelling. Por meio de 

histórias que buscam conectar pessoas de forma emocional, esta técnica tem como 

estratégia a geração de insights de maneira coletiva, aumentando a empatia dos 

envolvidos. Desta maneira, pessoas diferentes, com experiências distintas, 

complementam as sugestões dos demais membros, preenchendo assim todos os 

aspectos não compreendidos. 

 

7.6 - Estágio 6 - A concepção e formatação da ideia final 

 

Neste estágio o roteirista começa a traçar um norte para as ideias que foram 

desenvolvidas, dando-lhes corpo para que se fortaleçam ao longo de todo o 

processo. 

Os estágios descritos não finalizam o processo de criação em si, pois é 

característica do Design Thinking a interoperabilidade entre os seus estágios, 

podendo todo o processo ir e voltar durante suas fases, onde tudo é avaliado e 

reavaliado, até que surja a solução mais adequada ao problema, conforme figura 18. 
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Figura 18: A interoperabilidade entre os estágios de criação 
Fonte: Autor 

Somente após a materialização da ideia final pelo Núcleo Criativo é que o 

processo de produção se inicia, com a pré-produção (roteiro), produção (gravação) e 

pós-produção (edição). 
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8 - Conclusões 
 

 O mundo tem mudado constantemente, dando voz a públicos diferenciados 

que não se sentiam representados em nenhuma programação. O que leva alguém a 

parar suas atividades para assistir a algum conteúdo é a sua empatia com aquilo 

que é apresentado. No entanto, como observado nesta pesquisa, o modelo atual de 

criação e desenvolvimento de produtos audiovisuais carece de novos meios de se 

impulsionar o processo criativo. 

 As emissoras de televisão no Brasil estão se adaptando e lutam para se 

adequar ao advento da internet, que trouxe novas formas de assistir a qualquer 

conteúdo, como o Youtube, Vimeo, Facebook, DailyMotion, Metacafe, entre outros. 

Hoje, o expectador assiste exatamente o que ele deseja, mas, ainda assim, se o 

conteúdo, por mais específico que seja, não for feito de maneira adequada, também 

não arrebata a audiência. Conhecer corretamente seu público e principalmente suas 

necessidades pode fazer a diferença. 

Para muitas empresas, permanecer presas a determinadas crenças pode 

custar perda de mercado e até mesmo falência. A Blockbuster, maior rede de 

locadoras de vídeo do mundo, não conseguiu acompanhar as mudanças 

tecnológicas e de comportamento dos usuários e fechou suas portas após 28 anos. 

Quem conseguiu se reinventar e inovar na área foi a Netflix. De um serviço de 

locação de fitas iniciado em 1997, para uma gigante do entretenimento com mais de 

70 milhões de usuários em todo o mundo. Ela esteve atenta ao surgimento de novas 

tecnologias e ao seu consumidor e, com isso, determinou o fechamento deste 

modelo de negócio (locadoras de vídeo) em todo o mundo. 

A disruptura com antigos conceitos e modelos requer, além de criatividade, 

muita coragem. Por vezes, o processo de inovação é mais descomplicado do que se 

imagina. Novas ideias e novas formas de pensar podem romper paradigmas tidos 

como imutáveis. Quem imaginaria que as fitas e os DVDs seriam substituídos por 

um serviço de streaming online? 

 Importantes empresas como Apple, HBO e Amazon estão desenvolvendo 

novas plataformas para tentar ganhar mercado e consequentemente destronar o 

líder.  
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Acompanhar as mudanças, continuar se aperfeiçoando e buscando sempre a 

inovação gera empresas e atividades triunfantes no atual cenário econômico. Pensar 

“fora da cai a” se tornou a frase da vez e a Netflix precisa, cada vez mais, investir 

em inovação para manter-se a frente dos demais concorrentes. 

A Rede Globo recentemente lançou um serviço de streaming chamado Globo 

Play, que disponibiliza aos assinantes do serviço antigos programas de sucesso e 

conteúdos exclusivos. Para não pagantes, o conteúdo jornalístico é acessível. 

Outras emissoras caminham para lançar suas plataformas digitais. Além de novas 

formas de distribuição de conteúdo, repensar a forma de fazer televisão e seu 

conteúdo se faz necessário para que as próprias emissoras de televisão não se 

tornem obsoletas perante o streaming de vídeo. 

Neste cenário, o Design Thinking, conforme apresentado, pode levar 

inovação ao mercado audiovisual através de sua metodologia que guia e valida todo 

o processo, não deixando a criação à mercê apenas do “gênio criativo”. 

Para entender corretamente a demanda do público, implantar núcleos 

criativos que façam o uso de Design Thinking em sua estrutura, com equipes 

multidisciplinares, pode, portanto, beneficiar as emissoras que desejam estar à 

frente de suas concorrentes, com a geração de ideias inovadoras para um público 

cada vez mais sedento por conteúdos de alta qualidade, originais, e que criem 

conexões emocionais com seu telespectador. 
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ANEXO A - Descrição das funções de radialista conforme Manual dos 

Radialistas - FITERT1 

 
Função: Autor-Roteirista 

Descrição: Escreve originais ou roteiros para a realização de programas. Adapta 

originais de terceiros transformando-os em programas. 

 

Função: Diretor Artístico ou de Produção 

Descrição: Responsável pela execução dos programas, supervisiona o processo de 

recrutamento e seleção de pessoal necessário, principalmente quanto à escolha dos 

produtores e coordenadores de programas. Depois de prontos, coloca os programas 

à disposição do Diretor de Programação. 

 

Função: Diretor de Programas 

Descrição: Responsável pela execução de um ou mais programas individuais, 

conforme lhe for atribuído pela Direção Artística ou de Produção, sendo também 

responsável pela totalidade das providências que resultam na elaboração do 

programa deixando-o pronto a ser transmitido ou gravado. 

 

Função: Coordenador de Produção 

Descrição: Responsável pela obtenção dos recursos materiais necessários à 

realização dos programas, bem como pelos locais de encenação ou gravação, pela 

disponibilidade dos estúdios e das locações, inclusive instalação e renovação de 

cenários. Planeja e providencia os elementos necessários à produção juntamente 

com o produtor executivo, substituindo-o em suas ausências. 

 

Função: Produtor Executivo 

Descrição: Organiza e produz programas de rádio ou televisão de qualquer gênero, 

inclusive tele-noticioso ou esportivo, supervisionando a utilização de todos os 

recursos neles empregados.  

_______________________________________ 

1
 FITERT. Sindicato dos trabalhadores em empresas de radiodifusão e televisão no estado de São Paulo. Manual dos Radialistas. 2018. 

Disponível em: <http://www.radialistasp.org.br/images/_radialistas/documentos/importantes/manual_dos_radialistas_atual.pdf>. Acesso em: 15 
jul. 2018. 
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