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RESUMO 

 

As microempresas (MEs), além de enfrentarem obstáculos tipicamente 
gerenciais, ainda se mantêm à margem de elementos que permitam a sua 
sobrevivência e crescimento em um cenário fluído e complexo como o brasileiro. 
Neste contexto, o Design, aplicado de forma estratégica, pode se tornar um elo 
integrador entre microempresas e inovação, na medida em que aborda a 
complexidade a partir da perspectiva do projetar. Neste sentido, a partir do método 
de pesquisa Design Science Research (DSR), foi proposto um framework conceitual 
para a inserção do Design como fator de inovação em microempresas industriais. 
Para isto, foi realizada uma pesquisa de campo, com a aplicação de um questionário 
online, bem como uma entrevista com o gestor de uma microempresa industrial na 
região do Vale do Paraíba Paulista. A pesquisa de campo evidenciou alguns 
aspectos em relação à inovação nas microempresas, como o uso de fontes externas 
de conhecimento, um processo informal de desenvolvimento e baseado na 
experimentação, além do papel fundamental que o gestor da empresa e o designer 
desempenham neste processo. Além disso, uma maior flexibilidade e menor 
burocracia, favorecem a mudança nestas empresas mas, no entanto, fragilidades 
financeiras e de gestão da propriedade intelectual podem ser barreiras para se 
implementar novas soluções no mercado. Como consequência deste estudo, foi 
elaborado um modelo conceitual que contribuiu para o desenvolvimento do 
Framework Metaprojetual para Inovação em Microempresas Industriais (FraME-i). 
Este representa um sistema modular baseado em overlays que, apoiado pela 
abordagem do metaprojeto e pelas ferramentas do Design Estratégico, aponta 
caminhos para a construção e implementação de uma solução inovadora.   

   
 

Palavras-chave: Inovação; Design Estratégico; Metaprojeto; Framework; 

Microempresas Industriais.  
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ABSTRACT 

 

Microenterprises (MEs), in addition to facing typically managerial obstacles, 
are still marginalized by elements that allow their survival and growth in a fluid and 
complex scenario such as Brazilian. In this context, Design, applied in a strategic 
way, can become an integrating link between micro-enterprises and innovation, 
insofar as it addresses complexity from the design perspective. In this sense, from 
the research method Design Science Research (DSR), a conceptual framework for 
the insertion of Design as a factor of innovation in industrial microenterprises was 
proposed. For this, a field survey was carried out, with the application of an online 
questionnaire, as well as an interview with the manager of an industrial 
microenterprise in the Vale do Paraiba Paulista. Field research has revealed some 
aspects regarding innovation in microenterprises such as the use of external sources 
of knowledge, an informal process of development and based on experimentation, 
besides the fundamental role that the manager of the company and the designer play 
in this process. In addition, greater flexibility and less bureaucracy favor change in 
these companies, but financial and intellectual property management weaknesses 
can be barriers to implementing new solutions in the market. As a consequence of 
this study, a conceptual model was developed that contributed to the development of 
the Metadesign Framework for Innovation in Industrial Microenterprises (FraME-i). 
This represents a modular system based on overlays that, supported by the 
metadesign approach and the tools of Strategic Design, points out ways to build and 
implement an innovative solution. 

 

Key words: Innovation; Strategic Design; Metadesign; Framework; Industrial 

Microenterprises. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Diante de um cenário complexo e dos atuais desafios econômicos e sociais 

que enfrentamos, é relevante a busca pela inovação estratégica em produtos, 

serviços, processos e na gestão das indústrias brasileiras. Isto pode significar um 

avanço na competitividade das empresas, visando estratégias para se fortalecer 

internamente e regionalmente, se especializando em etapas de maior valor 

agregado diante do mercado global e de sua atual cadeia de valor.  

Principalmente para as Micro e Pequenas Empresas (MPEs) esta demanda é 

cada vez mais latente, visto sua representatividade no atual cenário econômico e 

seu impacto social. Em 2017, elas foram responsáveis pela geração de 

aproximadamente 330 mil novos empregos, ao passo que as Médias e Grandes 

Empresas (MGEs) responderam pela extinção de 350 mil postos de trabalho no 

mesmo período (SEBRAE, 2017).  

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), em 2014, as MPEs já representavam 99% do total de empresas do país, 

representando 27% do Produto Interno Bruto (PIB) e gerando 52% de empregos 

formais (SEBRAE, 2014). Com a ampliação do limite de faturamento das empresas 

optantes pelo Simples Nacional1 (SEBRAE, 2013), essas empresas podem gerar um 

importante impulso na economia e no ambiente empreendedor, mas, no entanto, se 

por um lado esses pequenos negócios já encontram um terreno legal de amparo e 

incentivo para se estabelecerem, por outro, questões como competitividade, gestão 

e inovação ainda são uma fragilidade. 

De acordo com o estudo “Sobrevivência das Empresas no Brasil” (SEBRAE, 

2016), entre os principais fatores que contribuem para a mortalidade das 

microempresas estão a falta de aperfeiçoamento e diferenciação de 

produtos/serviços, baixo índice de inovação e investimento na própria capacitação 

em gestão empresarial por parte dos empresários. 

                                                        
1 O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos 

aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006 (RECEITA FEDERAL, 2016). 
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[...] apenas 26% das empresas que ocupam entre 10 e 49 pessoas realizam 
algum tipo de inovação contra mais de 75% para as empresas com 500 ou 
mais pessoas ocupadas. Tal diferença é mais acentuada quando se trata de 
uma inovação pioneira no mercado nacional (TIGRE, 2014, p. 138). 

 

O mercado, cada vez mais competitivo, e a crise política-econômica brasileira 

agravada no período de 2014 a 2017, geram uma necessidade por inovação 

principalmente para estes pequenos negócios, em que os recursos humanos e 

financeiros muitas vezes são limitados.   

A inovação tem origem em uma ideia criativa que se transforma em um 

projeto, patente, processo e é implementada para gerar valor e trazer retorno aos 

envolvidos (SERAFIM, 2011). Neste cenário, o Design, enquanto disciplina criativa e 

projetual, pode ganhar espaço e pertinência para que seja aplicado como vetor de 

inovação nas Microempresas (MEs). Segundo Pinheiro e Alt (2011, p. 26, grifo 

nosso): 

 
O objetivo do Design é garantir que uma oferta seja percebida pelas 
pessoas como algo de alto valor para suas vidas. E para garantir isso o 
Design também precisa cuidar da maneira como as coisas são concebidas, 
seu propósito e como funcionam. A inovação é sempre fruto de um 
reconhecimento direto de valor e, portanto, podemos também afirmar 
que é impulsionada diretamente pelo bom Design.  
  

O design é uma importante ferramenta para elevar o nível da inovação, 

consumo e bem-estar de um país, onde a competitividade é alcançada por meio de 

sua capacidade de realizar pesquisa e conceber soluções criativas e viáveis para as 

empresas.  Novos produtos e serviços podem representar negócios de risco para as 

MEs e, com isso, o design pode intervir como ferramental para otimizar os processos 

e elevar a competitividade com os recursos existentes, sejam eles financeiros ou 

tecnológicos.  

Por ser uma área abrangente e em constante evolução, o Design pode ser 

conceituado como uma atividade projetual e um meio eficiente para soluções de 

problemas, desde a criação de novos produtos até a inovação em processos ou 

serviços. No entanto, na América Latina e, principalmente, nas indústrias orientadas 

à produção, o design, muitas vezes, significou invólucro estético e pode ainda hoje 
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ser confundido como styling ou cosmética, limitando-se a agregar valor decorativo 

aos projetos dos departamentos de engenharia (BONSIEPE, 1997, p. 11).  

Apesar deste ofuscamento que, muitas vezes, encobre os verdadeiros ganhos 

que se pode alcançar com sua aplicação, o Design vem se desenvolvendo no Brasil, 

e hoje já é aceito e disseminado como uma importante ferramenta de gestão 

estratégica. A evolução da atividade e a crescente importância da inovação 

colaboraram para o surgimento de uma área de intersecção entre Design e Gestão, 

na qual esta incorporou o design thinking para romper com seus tradicionais 

conceitos e impulsionar a mudança, bem como o Design encontrou na Gestão 

capacidades analíticas necessárias para melhor compreender os contextos a se 

inovar (CAUTELA, 2015). Esta lógica foi refletida no Design em disciplinas 

transversais como a Gestão de Design (GD) e o Design Estratégico (DE). 

Desta forma, diante do exposto, chegou-se à seguinte questão norteadora 

para esta pesquisa:  de que forma o Design orientado à inovação pode ser inserido 

nas microempresas industriais?  

Utilizando como abordagem o método de pesquisa Design Science Research 

(DSR), o foco do trabalho foi propor um framework que, suportado pelos conceitos 

da Inovação, Design Estratégico, Gestão de Design e Teoria da Complexidade, 

forneça diretrizes para auxiliar a inserção do design como vetor de inovação no 

contexto destas empresas.  

 

1.1 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

O design é um elo integrador entre indústria e mercado, gerando 

diferenciação nos produtos e serviços sob um olhar projetual e inovador. Para 

entendermos este potencial inovador do Design na realidade brasileira, podemos 

apresentar alguns dados da pesquisa “O Impacto do Design no Desempenho das 

Empresas“ (ADP; MDIC, 2009), idealizada pela Associação dos Designers de 

Produto (ADP), na qual mostra a importância estratégica do Design na 

competitividade. A partir de uma pesquisa com 244 empresas de diversos setores e 

portes, podemos destacar alguns resultados relevantes: 
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▪ 83% das empresas que investiram em design como parte de um processo de 

inovação apresentaram crescimento, bem como 61% das empresas que 

contrataram designers (consultores externos ou designers internos); 

▪ 87% consideraram o design de produtos um investimento e 58% como 

estratégica2 a importância do design de produto na empresa;  

▪ 80% das empresas que consideram design como estrutural3 ou estratégico 

estão crescendo junto ou mais que o mercado em que se inserem; 

▪ 82% das empresas que declararam usar design de produto estão crescendo e 

41% destas estão crescendo acima da média do mercado; 

▪ 95% das empresas que consideram a importância estratégica do design 

declararam aumento de participação de mercado; 

▪ 78,5% das empresas declararam que obtiveram melhoria na qualidade dos 

produtos e 78% abriram novos mercados com a aplicação do design; 

▪ 76,5% tiveram aumento no faturamento e 68% reduziram custos. 

 

Estes dados nos permitem obter uma visão da importância da inserção do 

design principalmente em nível estratégico, fazendo parte da política e missão das 

empresas, visando a inovação e o aumento da competitividade. Os benefícios 

tangíveis e intangíveis do design podem ser também identificados no trabalho de 

Oda (2010), sobre a contribuição do Design no desempenho de MPEs (Quadro 1).  

 
Quadro 1 - Contribuição do Design em MPEs 

 

Resultados tangíveis Resultados intangíveis 

▪ 75% tiveram aumento nas 
vendas 

 
▪ 56% tiveram entrada em 

novos mercados 
 
▪ 50% tiveram aumento de lucro 

e faturamento 

▪ 88% das empresas perceberam 
melhoria de sua identidade 
visual 

 
▪ 76% dos clientes perceberam 

melhorias na imagem da 
empresa 

 
Fonte: adaptado de Oda (2010). 

                                                        
2 Importância estratégica: design como função-chave da estratégia de produtos e de mercado da 
empresa. 
3 Importância estrutural: o design é desenvolvido em conjunto com o marketing e a engenharia desde 
o início do processo (ADP; MDIC, 2009). 
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Os dados reforçam que o design está disponível também para as 

microempresas e que pode ser um importante fator de aumento da competitividade 

para as mesmas. Após sua aplicação no processo ele é facilmente identificado como 

tal, pois 71% das empresas envolvidas nesta pesquisa reconheceram o design como 

um investimento (ODA, 2010).  

Isto pode nos motivar a propor um modelo e framework conceitual para 

auxiliar a inserção do design principalmente no âmbito estratégico das MEs, guiando 

e promovendo a inovação dentro de seus contextos singulares, bem como gerar 

conhecimento para futuros estudos e implementações práticas.  

 

1.2 OBJETIVOS  

A partir da contextualização sobre o tema e da oportunidade de pesquisa 

foram definidos os objetivos deste trabalho. 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral do estudo é a proposição de um framework conceitual para a 

inserção do Design como elemento estratégico para a inovação em microempresas 

industriais. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos contribuem para o alcance do objetivo geral deste 

trabalho, sendo eles: 

 

▪ Compreender o contexto da inovação e do design nas microempresas, 

seus desafios e oportunidades; 

▪ Identificar etapas no processo de inserção do Design como elemento 

estratégico para a inovação; 

▪ Identificar artefatos similares existentes na literatura (modelos, 

frameworks, etc.);  

▪ Elaborar um modelo conceitual que forneça subsídios para a concepção 

do framework. 
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1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO  

Esta pesquisa se enquadra em uma abordagem quantitativa e qualitativa, e 

quanto aos objetivos em exploratória-descritiva, sendo delimitada a partir dos 

seguintes critérios: 

 

▪ Os dados trabalhados na etapa preliminar da pesquisa de campo foram 

obtidos por meio de um questionário online enviado à profissionais 

atuantes em empresas de diversos setores e portes, localizadas na 

região do Vale do Paraíba Paulista; 

▪ Para a etapa de entrevista foi definida uma microempresa do setor 

industrial na Região Geográfica Imediata de Guaratinguetá4; 

▪ O framework conceitual proposto foi elaborado tendo como referência 

as microempresas do setor industrial e não foi avaliado sob o nível de 

implementação prática (instanciação). 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Este trabalho está estruturado em seis capítulos. O Capítulo 1 é formado pela 

introdução, na qual é apresentado o assunto abordado pela pesquisa, trazendo o 

tema central do trabalho onde essa dissertação busca colaborar e, posteriormente, 

são apresentados a oportunidade de pesquisa com as justificativas que sustentam 

este trabalho, bem como o objetivo geral e específicos. Por fim são explicitadas a 

delimitação imposta ao trabalho e a estrutura desta dissertação. 

O Capítulo 2 apresenta a revisão de literatura a respeito de inovação, 

complexidade, design, inovação guiada pelo design, bem como sobre o método de 

pesquisa Design Science Research (DSR). Esta parte visou fornecer um arcabouço 

teórico para subsidiar o modelo conceitual proposto no Capítulo 5.  

                                                        
4 A Região Geográfica Imediata de Guaratinguetá é uma das 53 regiões imediatas do estado 

brasileiro de São Paulo, uma das cinco regiões imediatas que compõem a Região Geográfica 
Intermediária de São José dos Campos no Vale do Paraíba Paulista, e está dividida em oito 
municípios: Aparecida, Canas, Cunha, Guaratinguetá, Lorena, Piquete, Potim e Roseira (IBGE, 
2017). 
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O Capítulo 3 apresenta a metodologia aplicada, abordando o método de 

trabalho com suas etapas de desenvolvimento e procedimentos metodológicos 

utilizados.  

Os resultados do levantamento de estudos similares e da pesquisa de campo 

são apresentados no Capítulo 4, no qual é feita uma exposição e discussão dos 

dados obtidos por meio do levantamento bibliográfico, questionário online de 

levantamento e da entrevista realizada na microempresa partícipe da pesquisa.  

Já o Capítulo 5 apresenta o modelo conceitual gerado com o estudo e a 

proposta do framework, detalhando seus principais elementos e, por fim, o Capítulo 

6 traz as considerações finais onde são expostas as reflexões, limitações acerca 

deste estudo, bem como as sugestões para trabalhos futuros.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Este capítulo apresenta os principais elementos teóricos e referências 

conceituais deste trabalho.  

 

2.1 PANORAMA DA INOVAÇÃO 

2.1.1 CONCEITOS DA INOVAÇÃO 

A palavra inovação é definida no dicionário como mudança e tem sua origem 

no latim innovare (fazer algo novo, alterar). Para o Department of Trade and Industry 

do Reino Unido (2004 apud TIDD; BESSANT, 2009, p. 29) inovação “[...] é a 

exploração bem-sucedida de novas ideias” e, segundo Tidd, Bessant e Pavitt (2008, 

p. 23), a inovação “[...] é movida pela habilidade de estabelecer relações, detectar 

oportunidades e tirar proveito das mesmas”.  

Na literatura diversas definições para inovação são encontradas e, dentre 

elas, podemos destacar a da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), que em sua terceira edição do Manual de Oslo (OCDE, 2005, p. 

55), de forma abrangente, traz um conceito cercado de possibilidades:  

 
Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 
significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 
marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 
organização do local de trabalho ou nas relações externas. 
 

A OCDE (2005) também traz como característica geral de uma inovação que 

ela deve ser de fato implementada, ou seja, um produto novo ou melhorado 

introduzido no mercado ou um novo método/processo que efetivamente seja 

utilizado pela empresa, no entanto, não faz menção ao retorno econômico advindo 

da exploração comercial da mesma como um requisito. Como complemento a esta 

visão, Cruz (2011) e Serafim (2011) defendem que a inovação difere da invenção 

justamente por sua efetiva inserção no mercado e por oferecer retorno financeiro 

aos envolvidos no processo, o que pode ser corroborado principalmente se 

considerarmos a inovação como um suporte à competitividade.  
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A partir desta abordagem pode-se verificar que, no ambiente corporativo, 

ainda hoje as pessoas fazem confusão ao significar o termo como sinônimo de 

criatividade e invenção, e que apesar de conectados, são conceitos distintos. A 

criatividade é a incrível capacidade humana de se produzir ideias e respostas para 

problemas, necessidades ou objetivos motivadores, e o ponto de partida para o 

processo de inovação, mas, no entanto, apenas elaborar ideias sem executá-las não 

traz benefícios para os indivíduos, organizações ou sociedade, sendo necessário 

que ocorra um processo que priorize alguma ideia para tornar-se algo concreto e 

tangível, o que configura assim uma invenção. Por outro lado, a invenção por si só 

não necessariamente pode ser considerada uma inovação, pois pode ser inviável 

comercialmente ou não ser adotada pelo mercado, pois a inovação implica a 

transformação da ideia criativa por meio do conhecimento em projeto, em patente, 

registro ou fórmula, para depois ser implementada com disciplina para gerar valor e 

retorno (SERAFIM, 2011). 

A inovação também está fortemente ligada ao conceito de 

empreendedorismo, podendo considerá-la como uma iniciativa relativamente 

arriscada, principalmente para os empreendedores que não sabem o que estão 

fazendo. No entanto, os empreendimentos não precisam ser de alto risco, desde que 

sejam ancorados por uma prática sistemática e que seja administrada e baseada na 

inovação deliberada (DRUCKER, 1987).  

 
Inovações baseadas em uma ideia brilhante provavelmente são mais 
numerosas do que todas as demais categorias somadas. [...] E o que é 
chamado de pesquisa em muitas empresas objetiva encontrar e explorar 
idéias brilhantes [...]. No entanto, idéias brilhantes são as mais arriscadas e 
as menos bem-sucedidas fontes de oportunidades inovadoras. A taxa de 
perdas é enorme (DRUCKER, 1987, p. 181). 
 

Sob este ponto de vista, o autor faz uma analogia do processo de inovação 

baseado em ideias brilhantes com a crença popular da sorte grande, ou seja, quer 

deixar claro que não existe evidência empírica de que a persistência em ideias 

brilhantes dê resultados. Além disto, este tipo de atividade não pode ser 

sistematizado, evidenciando que inventar é diferente de inovar pois, a inovação pode 

melhorar com a prática quando é utilizado o método certo para suportar uma análise 

sistemática das fontes de oportunidade. Existem inúmeros casos de inventores que 
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possuem diversas patentes em seu nome, mas nenhuma que efetivamente tenha 

dado certo (DRUCKER, 1987). Tigre (2014, p. 74) também pontua a diferenciação 

entre inovação e invenção: 

  
A invenção se refere à criação de um processo, técnica ou produto inédito. 
Ela pode ser divulgada [...], registrada em forma de patente, visualizada e 
simulada através de protótipos e plantas piloto sem, contudo, ter uma 
aplicação comercial de sucesso. Já a inovação ocorre com a efetiva 
aplicação prática de uma invenção.  
 

Inovar não é simples, e não é apenas uma questão de simplesmente deixar 

acontecer, criando espaços descontraídos com sofás confortáveis, onde as pessoas 

possam jogar conversa fora. Na verdade, isso no máximo irá gerar algumas ideias 

interessantes, mas que de fato não levarão a lugar algum, pois a inovação é uma 

questão de organizar um quebra-cabeça do conhecimento e equilibrar a criatividade 

com o fazer acontecer (TIDD; BESSANT, 2009). 

Mas porque as empresas decidem inovar? Segundo o Manual de Oslo a 

principal razão para as empresas inovarem é a melhoria de seu desempenho por 

meio do aumento da demanda ou redução de custos, mas seu engajamento em 

inovação pode se dar por outros motivadores como eficiência, qualidade, 

competição, aprendizado e oportunidades de entrar em novos mercados (OCDE, 

2005).  Além da abertura de novos mercados a inovação também pode significar 

novas formas de atender mercados já estabelecidos (TIDD; BESSANT; PAVITT, 

2008) para defender uma posição competitiva e buscar novas vantagens no seu 

mercado de atuação.  

As empresas podem inovar assumindo um comportamento reativo (evitando 

perder posição para um competidor inovador) assim como ter um comportamento 

pró-ativo (ganhar posições estratégicas de mercado), desenvolvendo e tentando 

impor padrões tecnológicos mais altos para os produtos que ela fabrica (OCDE, 

2005). Tidd e Bessant (2009) sugerem alguns mecanismos que as empresas podem 

utilizar para obter vantagem estratégica por meio da inovação (Quadro 2). 
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Quadro 2 - Vantagens estratégicas por meio da inovação 
 

Mecanismo Vantagem estratégica Mecanismo Vantagem estratégica 

Novidade em oferta de 
produto ou serviço 

Oferecer algo que 
ninguém mais pode 

Ampliação da série de 
fatores competitivos 

Mudar a base de 
concorrência, por 
exemplo: de preço de 
produto para preço e 
qualidade, ou preço, 
qualidade, escolha 

Novidade em processo 

Oferecer algo de modo 
que outros não 
conseguem: mais 
rápido, com custo 
inferior, mais 
personalizado, etc. 

Senso de oportunidade 

Ter a vantagem de ser 
o primeiro ou ter a 
vantagem de aprender 
rápido 

Reescrita de regras 

Oferecer algo que 
representa um conceito 
completamente novo 
de produto ou 
processo, tornando os 
modelos anteriores 
obsoletos 

Design robusto 
de plataforma 

Oferecer algo que 
fornece a plataforma 
sobre a qual outras  
variações/gerações de 
produto podem ser 
desenvolvidas 

Proteção legal 
da propriedade 
intelectual 

Oferecer algo que 
outros não podem, a 
não ser por meio de  
licença ou pagamento 
de outras taxas  

Complexidade 
Oferecer algo que 
outros acham difícil 
de fazer 

Reconfiguração de 
partes do processo  

Repensar o modo 
como partes do  
sistema funcionam 
juntas – por exemplo, 
desenvolvimento de 
redes mais  eficientes, 
terceirização e 
coordenação de uma 
empresa virtual 

Transferência 
por meio de diferentes 
contextos de aplicação 

Recombinar elementos 
estabelecidos para 
mercados diversos 

 
Fonte: adaptado de Tidd e Bessant (2009). 

 

Drucker (1987) defende que o cenário de mudança é o que proporciona a 

oportunidade para o novo e o diferente, e a inovação sistemática seria a busca 

deliberada e organizada de mudanças, bem como a análise sistemática das 

oportunidades que tais mudanças podem oferecer para a inovação.  
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Para o autor, a inovação sistemática envolve a exploração da mudança por 

meio do monitoramento de sete fontes específicas para a detecção de 

oportunidades inovadoras, dispostas em ordem decrescente de confiabilidade e 

previsibilidade (DRUCKER, 1987, p. 46): 

  

1. Evento inesperado: oportunidade rica para uma inovação bem-

sucedida, pode ser o sucesso ou também o fracasso inesperado. O 

que significaria para nós se explorássemos esta oportunidade? 

2. Incongruência: uma discrepância entre o que é e o que deveria ser, ou 

entre o que é e o que todo mundo pressupõe que seja. Mudanças 

latentes dentro de um setor, um mercado, etc. 

3. Necessidade de processo: está concentrada na tarefa (trabalho a ser 

feito) e não na situação. Redesenha ou aperfeiçoa um processo, 

geralmente baseada numa inadequação no processo.  

4. Estruturas da indústria e mercado: rápido crescimento do setor como 

indicador de mudança eminente, exige espírito empreendedor dos 

membros do setor, oportunidades visíveis e previsíveis para quem está 

fora da estrutura; 

5. Mudanças demográficas: mudanças na população, grandeza, estrutura 

etária, emprego, renda, etc. Possuem consequências previsíveis e são 

as mudanças externas mais evidentes; 

6. Mudanças em percepção: os fatos não mudam, somente o seu 

significado, e muitas vezes não pode ser quantificado previamente, no 

entanto, é tangível e concreto. A inovação baseada na percepção deve 

começar pequena e ser bem específica; 

7. Conhecimento novo: pode ser científico como não-científico, baseada 

na convergência de vários conhecimentos, difícil de controlar, envolve 

análise meticulosa de fatores sociais, econômicos ou perceptuais. É 

caracterizada pelo longo período de espera para o conhecimento se 

tornar tecnologia acessível e aplicável. 
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Já em relação à tipologia da inovação, ela pode se manifestar de diversas 

maneiras, podendo classificá-las tanto no âmbito da sua área de aplicação quanto 

ao grau de novidade gerado por ela. Tidd, Bessant e Pavitt (2008) classificam a 

inovação a partir de quatro categorias distintas denominadas de os 4Ps da Inovação: 

produto, processo, posição e paradigma. Já para a OCDE (2005) a inovação pode 

ser de produto, processo, marketing e organizacional, o que nos leva a uma 

classificação mais abrangente (Quadro 3).  

 
Quadro 3 – Tipologia da inovação 

 

Tipo de inovação Características 

Produto / serviço 

Introdução de um bem ou serviço novo ou mudanças significativas em suas 
características ou usos previstos. As inovações de produtos no setor de 
serviços podem incluir melhoramentos importantes no que diz respeito a 
como elas são oferecidas, a adição de novas funções ou características em 
serviços existentes, ou a introdução de serviços inteiramente novos. 

Processo 
Implementação de um método de produção ou distribuição novo ou 
significativamente melhorado. As inovações de processo podem visar 
reduzir custos de produção, de distribuição ou melhorar a qualidade.  

Posição Mudanças no contexto em que são introduzidos os produtos ou serviços.  

Marketing 

Implementação de um método de marketing que não tenha sido utilizado 
previamente pela empresa e que acarrete em mudanças significativas na 
concepção do produto ou em sua embalagem, no posicionamento do 
produto, em sua promoção ou na fixação de preços. 

Organizacional  
Um novo método organizacional nas práticas de negócios da empresa, na 
organização do seu local de trabalho ou em suas relações externas. 

Paradigma 
Mudanças nos modelos mentais fundamentais que orientam o que a 
empresa faz. 

 
Fonte: adaptado de OCDE (2005); Tidd, Bessant e Pavitt (2008). 

 

Quanto ao grau de novidade de uma inovação, ele pode variar entre a 

chamada inovação incremental (fazer melhor) e a inovação radical (novo para o 
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mercado ou para o mundo) que, em alguns casos, pode até mesmo transformar 

algum aspecto de nossa sociedade (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). Além disto, a 

mudança pode ocorrer em diferentes níveis que vão desde os componentes de um 

sistema até a arquitetura do sistema como um todo, gerando diferentes dimensões 

para se inovar. Essas dimensões foram sintetizadas na Figura 1 onde, a partir do 

conceito de Espaço da Inovação (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008), os tipos de 

inovação definem um espaço potencial para se inovar estrategicamente em uma 

organização considerando o grau de novidade e os diferentes níveis (componentes e 

sistema).   

 

 

 
 

Fonte: adaptado de OCDE (2005); Tidd, Bessant e Pavitt (2008). 

 

Toda inovação deve conter um grau de novidade e a mudança deve ser no 

mínimo nova para a empresa, mesmo que já tenha sido implementada por outras 

empresas.  No caso da inovação radical raramente temos a situação de nova para o 

Figura 1 – Tipologia e espaço da inovação 
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mundo pois se restringem a apenas cerca de 6% a 10% dos projetos inovadores, e 

em contrapartida, as inovações incrementais são a maioria, principalmente nos 

países em desenvolvimento, pois oferecem a longo prazo ganhos cumulativos de 

eficiência muito maiores do que os obtidos com as inovações radicais ocasionais 

(OCDE, 2005). Além disso, mudanças incrementais sustentadas trazem ganhos 

expressivos, principalmente com melhorias contínuas em qualidade e produtividade. 

Sob o ponto de vista do impacto de uma inovação no mercado, uma 

classificação mais recente abordada por Clayton Christensen, chamada de inovação 

disruptiva, traz um modelo baseado no alto impacto que algumas inovações podem 

causar por meio de sua capacidade de mudar mercados por completo, criar novos 

mercados ou tornar alguns produtos obsoletos (CHRISTENSEN, 2001). Baseado no 

conceito de Schumpeter da “destruição criativa”, no modelo de Christensen, a 

inovação pode ser dividida em duas categorias, sustentadora e disruptiva, na qual a 

sustentadora entrega aos clientes funcionalidades adicionais ou grandes saltos 

tecnológicos (inovações incrementais ou radicais) e a disruptiva atinge novos 

clientes ou clientes menos exigentes oferecendo produtos e serviços mais simples, 

convenientes e baratos, deixando de atender às necessidades do público 

consolidado pelas empresas já estabelecidas. A  inovação disruptiva rompe de modo 

significativo uma tecnologia existente ou um modelo de negócio, estabelecendo 

mudanças de trajetórias no mercado. A inovação pode ser considerada disruptiva 

quando empresas menores e com menos recursos acabam desafiando as empresas 

estabelecidas no mercado, que geralmente se concentram nas inovações em 

produtos e serviços visando os clientes mais rentáveis, mas que acabam 

negligenciando as necessidades ou excedendo as expectativas de outros 

segmentos (CHRISTENSEN; RAYNOR; MCDONALD, 2015).  

Considerando a inovação como um processo, ela pode ocorrer a partir da 

combinação e interação entre diversos elementos, o que na literatura foi 

representado por meio de alguns modelos com diferentes abordagens.  

 
Com certeza, existem grandes discussões e muito desacordo sobre quais 
atividades, precisamente, influenciam a inovação e, mais importante, sobre 
os processos internos que afetam a habilidade da empresa de inovar. Não 
obstante, há amplo entendimento de que são os vínculos entre esses 
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componentes-chave que produzirão inovação com sucesso (TROTT, 2012, 
p. 23).  

 

Nos modelos lineares de inovação, em que o foco é no estímulo inicial, temos 

o modelo orientado pelo impulso tecnológico, no qual a partir de alguma descoberta 

da ciência a indústria desenvolve produtos inovadores, e o modelo puxado pelo 

mercado em que o marketing da empresa desempenha papel crucial na identificação 

das necessidades do consumidor (TROTT, 2012). Além destes modelos, em que o 

foco é na origem do estímulo, temos também os modelos que tentam representar de 

forma mais abrangente como se dá a interação que leva à inovação, como o 

sugerido pelo modelo interativo, que une as necessidades de mercado ao impulso 

científico-tecnológico e as capacidades da organização. Uma das características 

desse modelo é que o ponto de origem para a inovação não é explícito, ele seria 

definido pelos fluxos de informação. 

Já a abordagem da inovação aberta, um modelo trazido por Chesbrough 

(2003) baseado na economia do conhecimento, onde o processo de inovação não é 

um sistema fechado (interno à empresa), mas sim um sistema aberto que envolve a 

interação entre diversos elementos externos à organização, visa captar e utilizar 

oportunidades de inovação por meio de fluxos de informação mais ágeis e 

econômicos. A abordagem central da inovação aberta é, acima de tudo, no 

conhecimento gerado e difundido dentro da cadeia de valor da empresa e fora dela.  

A dinâmica da economia da informação e conhecimento na qual estamos 

inseridos traz o conhecimento como insumo e fator chave da produção, e apesar de 

abstrato e intangível, desempenha também um papel crucial e estratégico no 

processo de inovação (TIGRE, 2014). 

 
A formação de redes de empresas, que permita a troca de conhecimentos, 
principalmente aquele não codificado, mas essencial para o 
desenvolvimento de novos processos ou produtos, são elementos chaves 
da inovação, pois reúnem conhecimentos e experiências que resultam em 
novas soluções a problemas que individualmente cada organização não 
teria condições de desenvolver (FERREIRA FILHO, 2014, p. 60). 
 

Como a inovação pode ser considerada a aplicação do conhecimento, torna-

se imprescindível à empresa inovadora a efetiva gestão deste conhecimento o que 

envolve a sua aquisição, armazenamento e recuperação. Este aspecto é vital para a 
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construção do conhecimento interno nas empresas, evitando que as mesmas 

repitam erros e favorecem um aprendizado baseado em acertos e falhas (MATTOS; 

GUIMARÃES, 2005). Esta construção de conhecimento, segundo Mattos e 

Guimarães (2005), deve ser feita por meio de um processo formal de revisão que 

identifique e comunique as experiências de aprendizagem pela empresa como um 

todo, fortalecendo a aprendizagem organizacional, além de sugerirem outros 

processos com este mesmo fim, como o treinamento formal de pessoal, contatos 

formais e informais com profissionais de outras empresas em feiras e eventos, etc. A 

combinação destes diferentes conhecimentos permite a criação de novas 

possibilidades para se inovar, podendo muitas vezes o conhecimento já existir a 

partir da experiência (conhecimento tácito) ou ser gerado a partir de um processo de 

busca objetivo e que posteriormente possa ser explícito por meio de sua codificação 

para que outros acessem (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). 

Sob o ponto de vista da capacidade inovadora de uma empresa, é necessário 

considerarmos as inúmeras competências e habilidades exigidas ao processo de 

inovação. Tais características organizacionais são apresentadas de forma resumida 

por Trott (2012) em uma relação de capacidades (Quadro 4). 

 
Quadro 4 - Capacidades que facilitam o processo de inovação 

 

Requisitos Características 

Orientação para o 
crescimento 

Comprometimento com o crescimento de longo prazo em vez de lucro 
imediato 

Receptividade Habilidade para buscar, identificar e tirar vantagem de tecnologia externa 

Herança 
organizacional e 
experiência em 
inovação 

Alto reconhecimento do valor de inovação  

Vigilância e vínculos 
externos 

Habilidade para identificar ameaças e oportunidades  

 
(continua) 

 
 
 



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

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

 
 

 

 
©2018 - Dissertação       29 

 

(continuação) 
 

Requisitos Características 

Comprometimento 
com tecnologia e 
intensidade de P&D 

Disposição para investir no desenvolvimento tecnológico 

Aceitação de riscos Disposição para incluir oportunidades de risco no portfolio 

Cooperação 
interdepartamental e 
coordenação  

Respeito mútuo entre indivíduos e uma propensão ao trabalho colaborativo 

Espaço para 
criatividade 

Habilidade e criar um ambiente propício à criatividade 

Estratégia para 
inovação 

Planejamento estratégico e seleção de tecnologias e mercados 

Coordenação de 
variadas habilidades 

Desenvolvimento de um produto comercializável, exigindo combinação de 
uma grande quantidade de saberes especializados 

 
Fonte: adaptado de Trott (2012). 

 

Além das capacidades organizacionais (Quadro 4), as habilidades individuais 

aplicadas em equipes também devem ser valorizadas pelas empresas, pois são as 

pessoas que realizam os grandes feitos e impulsionam a inovação. São as equipes 

que fazem acontecer a inovação por meio da imaginação, perseverança e 

principalmente da ação, pois somente as ideias executadas ou implementadas que 

podem gerar melhorias ou lucro (KELLEY; LITTMAN, 2007).  

Kelley e Littman (2007, p. 12) enfatizam este aspecto da coletividade criativa 

dizendo que “[...] quando a máquina criativa das equipes está funcionando a plena 

velocidade, o ímpeto e a sinergia daí decorrentes são capazes de manter a empresa 

à frente das rivais, em tempos de vacas gordas e em tempos de vacas magras”. 

 

2.1.2 INOVAÇÃO EM PEQUENOS NEGÓCIOS  

A presença constante do tema inovação na sociedade contemporânea não 

pode ser considerada um exagero frente à crescente importância para todos os tipos 

e portes de empresas e diante da premissa de que, se elas não mudarem o que 

oferecem (produtos e serviços) e como oferecem, a concorrência o fará, ou seja, é 
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uma questão de sobrevivência (TIDD; BESSANT, 2009). Além disso, Tigre (2014, p. 

42) parafraseando Schumpeter (1943, 1976), reforça o papel da inovação para o 

desenvolvimento da economia quando cita o conceito da destruição criativa:  

 
O impulso fundamental que coloca e mantém o motor capitalista em 
movimento não advém de fenômenos naturais ou sociais [...], mas sim dos 
novos bens de consumo, novos métodos de produção [...] e novas formas 
de organização industrial que a empresa capitalista cria e destrói. 
 

Mudanças envolvem riscos, e justamente por conta das incertezas que 

envolvem o processo de inovação muitas empresas decidem não inovar, mesmo 

quando os possíveis retornos pareçam atrativos. Todavia, essa postura de 

inatividade não é uma opção, principalmente em economias turbulentas e instáveis 

e, a menos que as empresas estejam preparadas para renovar produtos e 

processos de maneira contínua, suas chances de sobrevivência estarão seriamente 

ameaçadas (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008).  

Em outros tempos, a vantagem competitiva poderia vir do porte ou patrimônio 

da empresa, por exemplo, mas hoje neste mundo cada vez mais conectado o 

cenário favorece acima de tudo as organizações que trazem novidades em suas 

ofertas (produtos e serviços) e nas formas como elas criam e lançam ao mercado 

essas ofertas (processos), bem como sua capacidade de mobilizar e transformar o 

conhecimento em riqueza ( TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008; CRUZ, 2011).    

Nos países em desenvolvimento o setor dos pequenos e médios negócios é 

altamente representativo e significativo, no entanto geralmente essas empresas 

operam com baixas escalas de produção, custos unitários mais elevados e baixa 

eficiência, além da competitividade ser baseada principalmente na exploração dos 

recursos naturais ou na mão de obra barata, em vez de qualidade ou diferenciação 

de produtos (OCDE, 2005). 

 
O desenvolvimento sustentável da economia e da sociedade brasileira 
passa certamente pelo estímulo à inovação. A análise de nossas 
exportações, concentradas em indústrias de baixa e média-baixa tecnologia 
[...] e de nossas importações, altamente focadas em itens de média-alta e 
alta tecnologia nos impõe a emergência de modificar esse cenário 
(SERAFIM, 2011, p. 40). 
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No contexto dos pequenos negócios, em termos comparativos, os esforços 

inovativos nas micro e pequenas empresas (MPEs), em relação aos das médias e 

grandes empresas, são proporcionalmente mais elevados mas, no entanto, os 

investimentos em inovação nas MPEs destacam-se somente na aquisição de 

máquinas e equipamentos, atividade com o objetivo de apenas aumentar a 

produtividade da empresa. Já a taxa de produtos ou processos desenvolvidos pelas 

MPEs que são novos para o mercado, ou seja, que não são novidade apenas para a 

própria empresa, é de 12,1%, um número inferior em relação às empresas de maior 

porte (29,1%) (ZUCOLOTO; NOGUEIRA, 2013). 

Figueiredo (2009 apud SERAFIM, 2011) considera que a inovação no 

contexto dos países emergentes está acessível a todos, pois a maioria das 

empresas inovam, só que em graus muito diferentes. Segundo esse ponto de vista, 

mesmo quando uma empresa copie algo de outra empresa líder de mercado, ela 

estaria inovando, pois por meio destas ações de imitação, experimentação e 

adaptação ela atualiza o seu negócio e garante a sobrevivência e a competitividade.  

 
Existem ainda muitas empresas, no Brasil e no mundo, que operam 
deliberadamente como imitadoras, e que ainda assim crescem, obtêm 
sucesso e atingem os objetivos a que se propõem de maneira satisfatória. 
Aguardam a movimentação das empresas líderes e copiam seus 
programas, na medida em que suas estruturas permitem, buscando agir 
com mais velocidade, simplicidade e com custos reduzidos (SERAFIM, 
2011, p. 43). 

 

Este posicionamento das empresas como seguidoras não necessariamente 

significa que elas não inovem, mas sim que não possuem uma cultura de inovação 

implantada para promover de forma sistêmica um fluxo inovativo permanente. Neste 

sentido, Serafim (2011) aponta algumas particularidades que podem gerar um 

cenário adverso para se estabelecer uma cultura de inovação nessas empresas: 

 

▪ Indisponibilidade de vocação para colocar a inovação como prioridade; 

▪ Ausência de condições para implementar um amplo sistema de 

inovação; 

▪ Nem todo empresário possui este tipo de ambição.  
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Especialmente nos países latino-americanos, onde o contexto econômico é 

instável e as empresas precisam adaptar-se constantemente, a mudança 

organizacional mostra-se como dimensão essencial da competitividade. Nos países 

em desenvolvimento onde a inovação é estritamente vinculada à absorção de 

tecnologias geradas em países industrializados desenvolvidos, a mudança 

organizacional torna-se altamente relevante (OCDE, 2005).  

Para Tigre (2014), por conta da economia de escala, as grandes empresas 

usufruem de oportunidades tecnológicas diferenciadas e de programas formais de 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) onde os riscos de insucesso podem ser 

minimizados devido à grande capacidade de explorar paralelamente diferentes rotas 

e possuir acesso a uma grande variedade de especialistas, equipamentos, 

laboratórios, etc. Em contrapartida, as MPEs inovadoras estão normalmente 

limitadas a alguns nichos de mercado onde a escala de produção é irrelevante em 

termos de competição. 

 
Micro e pequenas empresas (MPE) raramente desenvolvem atividades 
formais de P&D. As MPE denominadas “empresas de base tecnológica” 
constituem as exceções mais importantes. Tais empresas são 
especializadas em P&D, mas em geral atuam somente no início do ciclo de 
vida do produto, sendo absorvidas por empresas maiores quando entram na 
fase de expansão dos investimentos e difusão da tecnologia no mercado 
(TIGRE, 2014, p. 137–138).  
 

De acordo com Ferreira Filho (2014), as MPEs são as que enfrentam maiores 

dificuldades em inovar, o que se reflete em inovações de baixa complexidade 

quando comparadas às das médias e grandes empresas (MGEs), sendo que a 

principal deficiência apontada para a elevação da qualidade da inovação nos 

pequenos negócios é a falta de recursos financeiros para se investir. Além dos 

fatores financeiros muitas empresas fracassam porque não enxergam ou não 

reconhecem a necessidade de mudança ou estão muito ocupadas lidando com a 

solução de problemas do cotidiano, deixando de se preocupar com os cenários 

futuros (TIDD; BESSANT, 2009)). 

Boing et al. (2015) identificaram na literatura outras barreiras externas à 

inovação nos países em desenvolvimento como: burocracia, corrupção, falta de 

políticas públicas e excesso de carga tributária. Essa ênfase nas barreiras externas 
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pode ocorrer em função do contexto mais turbulento e financeiramente desfavorável 

em que as empresas nos países em desenvolvimento atuam, deixando as barreiras 

internas (institucionais e de habilidades) em segundo plano.  

No âmbito interno das empresas, (PELISSARI, 2007) aponta algumas 

particularidades e limitações estratégicas das MPEs que podemos trazer e 

considerar para o nosso contexto, visto que a inovação é altamente dependente de 

um ambiente interno que seja propício para seu desenvolvimento: 

 
[...] nas pequenas empresas há estreita vinculação empresa-empresário, 
normalmente, o dono atua na direção da empresa; o monitoramento do 
ambiente de negócios não é uma prática valorizada formalmente; 
apresentam problemas de inadequação na escolha e utilização dos 
recursos disponíveis (problemas estratégicos); têm baixa capacidade de se 
adaptar às mudanças no seu meio ambiente; os empresários não têm 
conhecimento amplo das diversas informações que podem ser úteis à sua 
empresa e, não há delimitação de estratégias empresariais; o que resulta 
numa administração voltada para os objetivos pessoais do proprietário 
(PELISSARI, 2007, p. 157–158). 
 

Vemos que a cultura organizacional das MPEs está muito vinculada à figura 

do empresário fundador, acarretando em uma imposição pessoal de crenças e 

valores à toda a organização (PELISSARI, 2007), o que pode inibir uma maior 

movimentação estratégica em direção à troca de conhecimentos, aprendizado e a 

valorização da heterogeneidade. No entanto, apesar desse ambiente muitas vezes 

desfavorável ao processo de inovação, existem algumas vantagens inerentes ao 

contexto das MPEs que são apontadas por Rodrigues (2009) e que devemos 

considerar: 

 

▪ As MPEs possuem maior facilidade de comunicação interna, com um 

permanente envolvimento de colaboradores de diferentes áreas, o que 

é importante para o processo de inovação; 

▪ Simplicidade das estruturas organizacionais, o que permite grande 

flexibilidade, importante para rápidas respostas;  

▪ Menor burocratização da gestão, o que pode propiciar uma disposição 

maior a correr riscos. 
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Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p. 44) também corroboram com essa 

abordagem, quando evidenciam que “[...] fatores como agilidade, flexibilidade, 

habilidade para aprendizagem rápida, ausência de preconceitos sobre a forma como 

as coisas podem vir a evoluir [...]” são fatores que quase sempre estão associados a 

novas empresas de pequeno porte.  

Apesar da literatura, no geral, apontar a utilização de P&D como um fator 

indispensável para o processo de inovação e, por este motivo, as MPEs seriam 

consideradas pouco inovadoras, Silva e Dacorso (2013) propõem uma nova 

perspectiva acerca da capacidade de inovar dessas empresas, demonstrando que 

esses empreendimentos não só inovam como possuem habilidades singulares de 

lançar inovações sem possuírem atividades formais de P&D. De acordo com os 

autores, as MPEs inovam constantemente em processos, se beneficiando do 

modelo de inovação aberta (CHESBROUGH, 2003) e das fontes externas de 

conhecimento que podem substituir o papel do P&D interno.  

Assim, para as MPEs, a inovação pode ser baseada em processos e 

competências gerenciais bem articuladas, e não necessariamente em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) interno. Na verdade, os pequenos negócios possuem uma 

maneira peculiar de inovação, orientado a práticas informais (experimentação, 

aprendizagem e adaptação de tecnologias) e com dependência de seus integrantes 

para manterem esse processo como algo contínuo (SILVA; DACORSO, 2014). 

Mas, apesar desses pontos favoráveis, grande parte das pequenas empresas 

ainda operam sem conhecer, no nível necessário, o mercado em que atuam, sendo 

comum a elas seguirem os passos das grandes empresas líderes e, com isso, 

acabam adotando um modelo de concorrência via preços, o que requer escala de 

produção. A solução seria, por meio de pesquisas de mercado e diagnóstico de 

problemas, induzir as empresas a localizar e trabalhar em nichos específicos, pois 

dificilmente serão competitivas se estiverem disputando a parcela do mercado em 

que a concorrência é ditada pelos grandes (ARRUDA; VERMULM; HOLLANDA, 

2004). 
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2.1.3 RADAR DA INOVAÇÃO COMO DIAGNÓSTICO 

Muitas empresas acabam inovando nas mesmas dimensões que os 

concorrentes principalmente por meio da replicação das melhores práticas 

observadas no mercado (benchmarking), tornando as empresas de um setor cada 

vez mais semelhantes entre si e comprometendo a longo prazo suas vantagens 

competitivas. Para se alcançar uma efetiva vantagem competitiva, as empresas 

devem considerar a inovação não apenas como o desenvolvimento de novos 

produtos, mas também saber identificar as dimensões negligenciadas pela 

concorrência. Isso significa que a inovação deve focar no valor que é entregue aos 

clientes e ser tratada de forma global pelas empresas, ou seja, contemplar todas as 

dimensões possíveis em que se pode inovar em um negócio (SAWHNEY; 

WOLCOTT; ARRONIZ, 2006).  

Esse conceito foi traduzido em um modelo de diagnóstico denominado Radar 

da Inovação (SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006), elaborado a partir de uma 

pesquisa realizada com gestores de grandes empresas consideradas líderes em 

diversos segmentos e a partir de trabalhos acadêmicos que puderam nortear a 

definição de doze dimensões por meio das quais uma empresa pode identificar 

oportunidades para inovar. Segundo os autores, quando uma empresa identifica e 

persegue dimensões negligenciadas, pode mudar a base da concorrência e deixar 

as outras empresas em desvantagem, pois cada dimensão exige um conjunto de 

capacidades que não podem ser desenvolvidas de um dia para o outro.  

O Radar da Inovação (Figura 2) pode orientar as empresas a remodelar os 

sistemas de negócios e criar valor, sendo considerado acima de tudo como uma 

ferramenta de diagnóstico e de planejamento estratégico. Com suas treze 

dimensões, o radar é um modelo conceitual e uma metodologia que por meio da 

indicação de outras dimensões, além do tradicional binômio produto-serviço, permite 

a visualização, diagnóstico, comparação e melhoria da performance inovativa nas 

empresas (SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; SERAFIM, 2011).  
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Fonte: adaptado de Bachmann e Destefani (2008);  

Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006). 

 

O radar é composto por quatro dimensões-chave para o negócio: ofertas 

criadas, clientes atendidos, processos que emprega e pontos de presença utilizados 

para levar suas ofertas ao mercado. A partir destas quatro âncoras temos mais oito 

dimensões complementares no sistema de negócios que podem gerar 

oportunidades para a inovação. Ao modelo original do Radar da Inovação, adaptado 

por Bachmann e Destefani (2008) para o contexto dos pequenos negócios, foi 

incluída uma nova dimensão, ambiência inovadora, pois um clima organizacional 

propício foi entendido como fundamental para a empresa que deseja inovar de forma 

sistêmica.  

Para o cálculo do grau de inovação nas empresas foi proposto um formulário 

com questões pertinentes a cada dimensão, levando em consideração um horizonte 

temporal de três anos, sendo hoje utilizado no Brasil pelo Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) no Programa Agentes Locais de 

Figura 2 - Radar da inovação e suas dimensões 
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Inovação (ALI) como uma ferramenta de avaliação da maturidade da inovação nas 

MPEs, bem como para identificar oportunidades de inovação (Quadro 5 - Radar da 

Inovação: dimensões e questões para avaliação). 

 
Quadro 5 - Radar da Inovação: dimensões e questões para avaliação 

 

Dimensões Definições e questões sugeridas para avaliação 

1. Oferta 

Criação de novos produtos e serviços valorizados pelos clientes. 
 
Questões para avaliar esta dimensão:  
 

▪ A empresa lançou, com sucesso, algum novo produto no mercado nos 
últimos três anos?  

▪ A empresa lançou algum produto que não deu certo? 
▪ Houveram mudanças significativas no design de produtos/serviços? 
▪ Foram adotadas inovações tecnológicas? 

2. Plataforma 

Conjunto de componentes comuns, métodos de montagem ou tecnologias 
modulares para produção de um portfolio de produtos ou serviços.  
 
Questões para avaliar esta dimensão:  
 

▪ A empresa oferece mais de um produto usando os mesmos 
componentes ou módulos? 

▪ O mesmo produto ou serviço é oferecido em mais de uma versão, para 
atingir mercados ou nichos diferentes? 

3. Soluções 

Combinação customizada e integrada de bens, serviços e informações capazes 
de solucionar o problema do cliente. A inovação na solução gera 
valor para os clientes por meio do leque de oferta e da profundidade de 
integração dos diferentes elementos.  
 
Questões para avaliar esta dimensão:  
 

▪ A empresa ofertou algum novo produto complementar a seus clientes, 
criando nova oportunidade de receita? 

▪ A empresa integrou recursos/produtos/serviços para oferecer novas 
soluções a seus clientes? 

4. Clientes 

Descobrir necessidades de clientes não satisfeitos ou identificar segmentos de 
clientes não atendidos. Os métodos de inovação centrados no cliente divergem 
das abordagens tradicionais, caracterizadas pela busca da inovação por meio de 
avanços tecnológicos ou da otimização dos processos comerciais. 
 
Questões para avaliar esta dimensão:  
 

▪ A empresa adota alguma prática de relacionamento ou pesquisa 
sistemática para identificar as necessidades do mercado ou dos 
clientes? 

▪ O serviço de atendimento ao cliente, ou as reclamações recebidas, 
servem de apoio para o desenvolvimento de novos produtos ou 
serviços? 

Algum serviço ou produto lançado nos últimos 3 anos decorreu de informações 
obtidas ou necessidades percebidas junto aos clientes? 

 
(continua)  



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

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

 
 

 

 
©2018 - Dissertação       38 

 

(continuação) 
 

Dimensões Definições e questões sugeridas para avaliação 

5. Experiência 

Redesenhar interações com os clientes numa série de pontos de contato.  
Leva em conta tudo que o consumidor vê, ouve, sente ou experimenta de algum 
modo, ao interagir com a empresa em todos os momentos. 
 
Questões para avaliar esta dimensão:  
 

▪ A empresa adotou alguma facilidade ou recurso para melhorar o 
relacionamento com os clientes? 

A empresa adotou algum novo recurso de informática (website, aplicativo móvel, 
etc.) para se relacionar com os clientes? 

6. Captação de 
valor 

Refere-se ao mecanismo usado por uma empresa para recapturar o valor criado.  
Isto é feito, normalmente, pela análise da cadeia de valor, para descobrir fluxos 
de receita não explorados e formas de captar valor a partir de interações com 
clientes e parceiros. 
 
Questões para avaliar esta dimensão:  
 

▪ A empresa identificou e adotou novas formas de gerar receitas usando 
os produtos e processos já existentes? 

▪ A empresa identificou e adotou novas formas de “vender” oportunidades 
por meio da interação com seus clientes e parceiros? 

7. Processos 

Os processos são as configurações das atividades usadas na condução das 
operações internas à empresa. A inovação, nesta dimensão, pressupõe o 
reprojeto de seus processos para buscar maior eficiência, maior qualidade ou um 
tempo de resposta (tempo de ciclo) menor. 
 
Questões para avaliar esta dimensão:  
 

▪ A empresa alterou seus processos para obter maior eficiência, 
qualidade, flexibilidade ou menor ciclo de produção? 

▪ A empresa comprou ou alugou algum tipo de equipamento ou máquina 
diferente daquelas usadas anteriormente? 

▪ A empresa adotou alguma nova prática de gestão (Just in Time, 
reengenharia, etc.) ou software de gestão? 

▪ A empresa recebeu alguma nova certificação de processo (ISO9001, 
ISO14001, etc.) ou de produto (ABNT, produto orgânico, etc.)? 

▪ A empresa adotou alguma política de redução ou utilização de 
resíduos? 

 
(continua) 
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(continuação) 
 

Dimensões Definições e questões sugeridas para avaliação 

8. Organização 

Trata-se da forma como uma empresa está estruturada, quais parcerias 
estabelecidas e, o papel e responsabilidade dos colaboradores. A inovação, 
nesta dimensão, inclui por exemplo: alterações no organograma; reorganização 
para ganhar agilidade ou qualidade; reorganização para dar tratamento  
diferenciado a segmentos de clientes. 
 
Questões para avaliar esta dimensão:  
 

▪ A empresa reorganizou suas atividades, ou seu pessoal, para obter 
melhora em seus resultados? 

▪ A empresa estabeleceu alguma parceria ou participou de algum projeto 
cooperativo para o desenvolvimento de produtos, melhoria dos 
processos ou busca de mercado? 

▪ A empresa adotou alguma nova forma de trocar ideias ou informações 
com os fornecedores ou concorrentes? 

Houveram mudanças na estratégia competitiva? 

9. Cadeia de 
fornecimento 

É a sequência de atividades e de agentes que movem os produtos, serviços e 
informações, da origem à entrega. Abrange, portanto, os aspectos logísticos do 
negócio, como transporte, estocagem e entrega. 
 
Questões para avaliar esta dimensão:  
 

▪ A empresa adotou alguma ação para reduzir o custo do transporte ou 
dos estoques de matéria-prima ou de produtos? 

▪ A empresa adotou alguma solução para melhorar o fluxo de 
informações para o gerenciamento do transporte ou dos estoques? 

10. Presença 

Está relacionada aos canais de distribuição que a empresa utiliza para colocar 
seus produtos no mercado e, também, aos locais em que esses itens podem ser 
adquiridos ou utilizados pelos clientes. A inovação, aqui, significa a criação de 
novos pontos, ou a utilização dos já existentes, de forma criativa.  
 
Questões para avaliar esta dimensão:  
 

▪ A empresa criou pontos ou canais de venda diferentes dos usuais? 
▪ A empresa começou a vender seus produtos por meio de 

distribuidores/representantes em novos mercados? 

11. Rede 

A empresa e os seus produtos/serviços estão ligados aos clientes por meio de 
uma rede que pode, por vezes, tornar-se uma vantagem competitiva para a 
empresa. A inovação nessa dimensão consiste em realizar melhorias na rede 
capazes de ampliar o valor das ofertas da empresa e, frequentemente, de trazer 
benefícios logísticos. 
 
Questões para avaliar esta dimensão:  
 

▪ A empresa adotou alguma nova forma de ouvir ou falar com os clientes, 
usando ou não a tecnologia da informação? 

 
(continua) 
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(continuação) 

 

Dimensões Definições e questões sugeridas para avaliação 

12. Marca 

Conjunto de símbolos, palavras (slogan) ou formatos pelos quais uma empresa 
transmite sua imagem, ou promessa, aos clientes. A inovação nesta dimensão 
implica, por exemplo, em tirar partido da marca para alavancar outras 
oportunidades de negócio ou, inversamente, usar outros negócios para valorizar 
a marca. 
 
Questões para avaliar esta dimensão:  
 

▪ A marca da empresa é registrada? 
A empresa fez um novo uso de sua marca em outro tipo de produto ou negócio? 

13. Ambiência 
inovadora 

Algumas formas de avaliar o ambiente propício à inovação: medir a fração da 
equipe que é composta por profissionais que tem formação voltada para a 
pesquisa; verificar a existência de mecanismos como programas de sugestões, 
que incentivem os colaboradores a apresentar idéias; saber se ela usa, ou ao 
menos tentou usar, algum recurso dos órgãos de fomento à inovação ou fez uso 
de incentivos fiscais; se a organização conhece e aplica ferramentas típicas dos 
processos de criação, como o brainstorm e a prototipagem. 
 
Questões sugeridas para avaliar esta dimensão:  
 
 “A empresa absorveu algum tipo de conhecimento ou tecnologia de 
fornecedores, clientes ou outros?” 
“A empresa tem alguma patente em vigor, solicitou depósito de patente ou, 
ainda, fez algum registro de desenho industrial?” 

 
Fonte: adaptado de Bachmann e Destefani (2008); Sawhney, Wolcott e Arroniz, (2006). 

 

Por meios dessas dimensões pode ser analisado o grau de maturidade com 

foco em inovações realizadas e, como um sistema avaliativo, pode auxiliar na 

definição de prioridades e contribuir com a decisão estratégica para inserção de 

novos produtos ou serviços (BORGES, 2014; SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 

2006). 

 

2.2 CONCEITOS DE COMPLEXIDADE 

 

A complexidade é um fato, correspondendo à multiplicidade, ao 

entrelaçamento e interação de sistemas e fenômenos do mundo natural e social 

humano, e só pode ser entendida e trabalhada por um pensar aberto, abrangente e 

flexível, o denominado pensamento complexo (MARIOTTI, 2007). Podemos definir a 
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complexidade como um enorme conjunto de coisas simples, ou seja, a dificuldade 

de se compreender a complexidade de um sistema e de prever potenciais interações 

entre suas partes está ligada ao acúmulo de entidades muito numerosas (VASSÃO, 

2010; CARDOSO, 2012). 

Para Morin (1990) a complexidade é uma palavra problema e não uma 

palavra solução, um tecido de constituintes heterogêneas inseparáveis e de 

acontecimentos, ações, interações e incertezas, em que os “[...] fenômenos 

desordenados são necessários em certas condições, em certos casos, para a 

produção de fenômenos organizados, que contribuem para o aumento da ordem.” 

(MORIN, 1990, p. 76). O pensamento complexo lida com a incerteza e é capaz de 

conceber a organização a partir da globalização mas também reconhecendo o 

individual, o singular (MORIN; LE MOIGNE, 2000), enfrentando situações em que, 

muitas vezes, poucos tipos de peças podem interagir umas com as outras de 

diferentes maneiras e produzir uma multiplicidade de efeitos. Estes fenômenos 

possuem o que é chamado de qualidades emergentes, que surgem da interação das 

partes por meio de poucas e simples regras locais, onde a ordem pode emergir de 

situações tidas como caóticas (AGOSTINHO, 2003). 

Vemos que a complexidade está intimamente relacionada ao conceito de 

sistema, que Morin (2005, p. 132) define como “[...] unidade global organizada de 

inter-relações entre elementos, ações ou indivíduos”. Na relação dialógica da 

complexidade, quando conhecemos as partes conhecemos melhor o todo e a partir 

deste todo conhecemos cada vez mais as partes, gerando um conhecimento 

sistêmico e ininterrupto (MORIN; LE MOIGNE, 2000).  

 
O sistema é ao mesmo tempo mais, menos, diferente da soma das partes. 
As próprias partes são menos, eventualmente mais, de qualquer forma 
diferentes do que elas eram ou seriam fora do sistema (MORIN, 2005, p. 
146).  

 

A complexidade também pode ser entendida como um sistema composto de 

muitas camadas e estruturas e cujas inter-relações redefinem constantemente o 

funcionamento do todo (CARDOSO, 2012).  O conceito de pensamento complexo 

muitas vezes é confundido com o do pensamento sistêmico e Mariotti (2013) 
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explana este equívoco, quando afirma que o pensamento complexo reconhece a 

incerteza e procura conviver com ela, quando o sistêmico busca o controle e nega a 

incerteza.   

 
[...] dada a sua pretensão de controle, no pensamento sistêmico o 
observador/gestor imagina (também em vão) que é possível permanecer 
fora do sistema para melhor controlá-lo. No pensamento complexo o 
observador se vê como parte integrante do sistema (MARIOTTI, 2013, p. 2). 
 

Morin considera a complexidade como uma relação dialógica entre ideias 

paradoxais regidas pelo unitas multiplex (todo sistema é uno e múltiplo), que se 

articula com o reducionismo (que considera as partes) e o holismo (que considera o 

todo). O autor também apresenta três princípios fundamentais que nos ajudam a 

pensar a complexidade:  

1. Princípio dialógico: conceitos complementares, antagônicos e 

contrários, porém necessários uns aos outros (ordem x desordem); 

2. Recursão organizacional: produtos e efeitos são ao mesmo tempo 

causas e produtores daquilo que os produziu (ciclo auto-

organizador e autorreprodutor); 

3. Princípio hologramático: a parte está no todo e o todo está na parte. 

 

No âmbito organizacional, Agostinho (2003) aborda a teoria da complexidade 

na gestão das empresas, onde a imprevisibilidade das decisões faz parte de um 

cotidiano cada vez mais imerso ao caos. Sua abordagem considera os sistemas 

complexos adaptativos, conceito amparado por aportes teóricos advindos dos 

campos da biologia evolucionista, administração e da engenharia, e que tem como 

propriedades-chave a autonomia, cooperação, agregação e auto-organização.  

 
Indivíduos autônomos, capazes de aprender e de se adaptarem, cooperam 
entre si obtendo vantagens adaptativas. Tal comportamento tende a ser 
selecionado e reproduzido, chegando ao ponto em que estes indivíduos 
cooperativos se unem formando um agregado que também passa a 
comportar-se como um indivíduo e assim por diante. Diz-se, então, que o 
sistema resultante se auto-organiza, fazendo emergir um comportamento 
global cujo desempenho também é avaliado por pressões de seleção 
presentes no ambiente (externo e interno) (AGOSTINHO, 2003, p. 36). 
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As organizações podem ser consideradas sistemas complexos adaptativos 

(sistemas sociais), e podem se valer da capacidade de auto-organização dos 

sistemas para evitar a rigidez burocrática na gestão, que muitas vezes torna difícil a 

adaptação às mudanças rápidas nos dias de hoje. A máquina viva (auto-organizada) 

como os sistemas sociais e biológicos, ao contrário da máquina artificial (artefato 

que é simplesmente organizado), possui componentes tidos como pouco seguros 

individualmente, mas grande segurança no conjunto. Isto mostra a diferença entre a 

lógica dos sistemas auto-organizados e os demais, além de evidenciar também que 

há uma conexão entre a desorganização e a organização complexa, pois o rápido 

movimento de desorganizar segue junto com o fenômeno de reorganização (MORIN, 

1990). 

 
A propriedade básica dos sistemas complexos adaptativos [...] é a 
adaptação, no sentido de que o sistema é capaz de ajustar seu 
comportamento a partir do que consegue perceber sobre as condições do 
seu meio ambiente e sobre seu desempenho. No entanto [...] não 
poderemos deixar de considerar o aprendizado como uma propriedade 
determinante dos sistemas complexos adaptativos. [...] Em resumo, 
podemos dizer que sistemas complexos adaptativos são sistemas que 
aprendem (AGOSTINHO, 2003, p. 27). 

 

Os administradores há muito já notaram que o controle rigoroso de suas 

empresas é inviável, frente às múltiplas e diversas interações (internas e externas) e 

que as propriedades que emergem do sistema auto-organizado demandam 

aprendizado, para que se preservem as condições que propiciam a emergência das 

melhores soluções (AGOSTINHO, 2003). 

 

2.2.1 DESIGN E COMPLEXIDADE 

Para Celaschi (2008), design é sinônimo de projeto e cultura no processo 

industrial que, por meio de uma ação planejada somada aos recursos disponíveis, é 

capaz de modificar a realidade e tornar-se um intermediário entre os sistemas de 

produção e consumo. 

Gui Bonsiepe (2012) destaca que o design tem a função de integrar ciências e 

tecnologias na vida cotidiana da sociedade, tornando o mundo dos artefatos 

materiais e simbólicos mais habitável e, para o autor, ”[...] as ciências enxergam o 
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mundo sob a perspectiva da cognição, as disciplinas de design o enxergam sob a 

perspectiva do projeto [...]”, o que são duas perspectivas diferentes (BONSIEPE, 

2011, p. 19). Desta forma, o design é uma zona de contato entre ciências e 

tecnologia com o propósito de conceber artefatos por meio de projetos. 

 
Na atual fase histórica, que se caracteriza por uma intensa inovação 
científica, tecnológica e industrial, torna-se cada vez mais evidente a 
necessidade de gerar conhecimentos a partir da perspectiva do projetar, 
sobretudo tratando-se de problemas complexos que excedem o know-how 
de uma disciplina particular (BONSIEPE, 2012, p. 19). 
 

Os problemas e cenários cada vez mais complexos demandam a aplicação 

de uma abordagem transversal, holística e dinâmica para se aproximar de uma 

correta decodificação da realidade (MORAES, 2008). O conceito de transversal está 

ligado a uma abordagem não hierarquizada e não disciplinar quanto aos diferentes 

campos de saber, sendo o “[...] elo que constitui a ligação entre as áreas e permite a 

integração de vários referenciais, conduzindo a uma visão mais ampla e integrada” 

(KRUCKEN, 2008, p. 25). O Design considera os problemas complexos de modo 

transversal, integrado e comunicante e seu método visa uma solução, trabalhando 

com a construção em vez de desconstrução e em vez de fracionar o problema e 

reduzir variáveis como em outras áreas da ciência, ele gera alternativas 

(CARDOSO, 2012).  

Este caráter holístico e integrador pode ser visualizado a partir do modelo 

interdisciplinar de Celaschi (2008) (Figura 3) que traz o fenômeno do Design 

contemporâneo como um mediador entre quatro diferentes áreas do conhecimento 

que comumente não interagem (entradas)  e onde significado, valor, forma e função 

(saídas) são integrados e equilibrados para provocar efeitos aos bens resultantes do 

processo (produtos, serviços e experiências).  
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Figura 3 - Design como mediador entre conhecimentos 

 
Fonte: adaptado de Celaschi (2008). 

Neste diagrama são apresentadas as principais relações interdisciplinares no Design, bem como o 
sistema de saídas (outputs) com o qual a cultura de projeto se relaciona. 

 

No diagrama acima os campos disciplinares são os principais provedores de 

conhecimento que levam à ação de síntese do design, resultando nas quatro saídas 

essenciais (CELASCHI, 2008, p. 26, tradução nossa): 

 

▪ Forma: um dos efeitos mais explícitos do design, toma forma quando a 

criatividade artística é combinada com a viabilidade da tecnologia e da 

engenharia;   

▪ Função: quando o desenvolvimento de tecnologia e engenharia se 

encontram com a utilidade da economia e gestão;  

▪ Valor: na intersecção do lucro econômico e a busca dos interesses 

pelas humanidades; 
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▪ Significado: surge do encontro entre a hermenêutica 5  da cultura 

humanista e a intuição da arte. 

 

Assim, vemos que o design hoje aproxima-se mais de sua tradução literal 

(designo; intenção; propósito) impondo ao profissional da área, além da técnica e 

talento, uma habilidade na gestão de sistemas complexos (LANA, 2011).  

 
Para se conceber um sistema, há que, primeiro, ter-se a intenção. Isso 
significa que uma pessoa pode construir um sistema a partir de uma 
coleção de objetos satisfazendo uma destinação prévia. Outra pessoa, com 
os mesmos objetos à sua disposição, poderá não construí-lo, ou porque não 
o acha relevante ou porque não consegue visualizar as relações 
necessárias (ALVES, 2012, p. 98). 

 

O domínio central do design é a interface6 (BONSIEPE, 1997) e a construção 

de significados (VERGANTI, 2012) portanto, a atividade e seus projetos lidam 

constantemente com a complexidade pois o seu processo (metodologia projetual) 

envolve múltiplos fatores inter-relacionados como: necessidades de usuários, 

empresas e mercado; aspectos tecnológicos, contextos culturais e condições de 

produção; bem como fatores ergonômicos, funcionais e simbólicos dos produtos. 

Design é processo e ao mesmo tempo o resultado deste (LANDIM, 2010). O 

processo de design está imerso no complexo pois o acaso e o imprevisto se fazem 

presentes, não se conhecendo o resultado no início de um projeto pois é no decorrer 

do processo que a solução é desenvolvida e construída (CORRÊA; CASTRO, 2013).  

O próprio significado do termo design é complexo, pois a polissemia da 

palavra nos leva a uma variedade de usos como: verbo; substantivo; artefato; 

atividade profissional; representação; aparência de um produto; resolução de 

problemas; pesquisa; disciplina ou ciência (POSSATTI; LINDEN; SILVA, 2015). O 

Design desta forma, possui uma estreita relação com a complexidade, que se faz 

presente em suas atividades, problemas, discussões (teorias e definições) e na 

                                                        
5 Conjunto de elementos para a interpretação dos signos linguísticos e de seu teor simbólico 

(“Michaelis On-Line”, 2017) 
6 Espaço no qual se estrutura a interação entre usuário (corpo), ferramenta (objeto ou signo) e 
objetivo da ação (BONSIEPE, 1997, p. 12). 
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configuração dos artefatos. Design é termo e processo complexo para se lidar com 

um contexto complexo. 

O processo de desenvolvimento de produtos lida com elementos diversos o 

tempo todo, simultaneamente e num contexto imprevisível, portanto não deveria ser 

compreendido pelo paradigma da simplicidade, pois simplificar envolve isolar e 

reduzir, ou seja, unificar o que é diverso e múltiplo (CORRÊA; CASTRO, 2013). Por 

não ser um processo fechado e sempre lidar com o inesperado, o projeto de design 

de forma iterativa pode lidar com a complexidade de forma estratégica, se 

adequando no decorrer do percurso.  

Desta forma, os conceitos de Morin (1990) acerca de estratégia e programa 

podem nos ajudar a entender melhor essa questão. Estratégia, para o autor, luta 

contra o acaso, mas também o utiliza em seu favor elaborando cenários e admitindo 

o inesperado para modificar a ação no decorrer do processo, opondo-se ao conceito 

de programa, que seria uma sequência de ações que deveria funcionar em 

circunstâncias que permitam o seu funcionamento.   

 
O pensamento complexo parte de uma descrença na previsão, no controle e 
na certeza e se contrapõe, portanto, ao paradigma racionalista que 
acompanhou os primeiros tempos de organização do design enquanto 
disciplina autônoma. As propostas metodológicas de alguns autores 
apontam para uma tentativa que, do ponto de vista da complexidade, pode 
parecer reducionista, uma vez que pressupõe um ambiente com poucas 
eventualidades ou desordens. Morin relaciona este tipo de abordagem à 
definição de um programa, um roteiro pré-estabelecido (CORRÊA; 
CASTRO, 2013, p. 12). 
 

Podemos então levantar uma questão importante: de que forma o método 

deve ser abordado no projeto de design que está imerso em um cenário complexo? 

Os designers de hoje já entendem que não existem receitas formais capazes de 

resolver os desafios do mundo complexo da atualidade (CARDOSO, 2012). A 

tentativa de se estabelecer etapas de desenvolvimento subsequentes, lineares e 

com sequência lógica para o processo de design devem ser evitadas, pois na prática 

não funciona desta maneira e, na teoria, as fases se apresentam ordenadas mais 

como um recurso de representação didática do que realmente uma prescrição 

prática (CORRÊA; CASTRO, 2013). Bonsiepe e Dutra (BONSIEPE, 1997, p. 185) já 
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haviam reforçado este aspecto da dicotomia entre a abordagem téorica e aplicação 

prática do método projetual: 

 
Seria um mal-entendido esperar que a teoria possa fornecer 
recomendações concretas para a atuação profissional, como se ela tivesse 
uma caixa de ferramentas metodológicas ou truques profissionais. [...] 
Projetos não podem ser concretizados no meio lingüístico-intencional. As 
boas "idéias” no design não valem nada; o que vale é o projeto 
implementado. 
 

Outro ponto abordado que podemos destacar é que a “[...] recepção passiva 

das informações sobre metodologia projetual não melhora a performance projetual; a 

melhor maneira de assimilar os conhecimentos é através da execução concreta [...]” 

(BONSIEPE, 1984, p. 34). No entanto, é importante frisar que, sem o método, “o que 

resulta não é design, mas o acaso, que não permite valoração quantitativa e ou 

qualitativa, repetição ou aprimoramento” (LANA, 2011, p. 60).  

No Design a metodologia projetual não tem finalidade em si mesma, mas é 

um apoio no processo e fornece uma orientação no procedimento (macroestrutura, 

fases, etapas) e técnicas que podem ser usadas em certas etapas (microestrutura) 

(BONSIEPE, 1984) e, se levarmos em conta que o Design lida com o múltiplo e 

diverso, os modelos projetuais próximos ao conceito de programa (roteiro pré-

estabelecido) podem não se apresentarem como as melhores opções na 

operacionalização de um processo de design. Já modelos baseados na estratégia 

como o de Kelley e Littman (2001) (Quadro 6), utilizado pela IDEO7, consideram o 

acaso e a possibilidade de adaptação aos cenários.  

 
Quadro 6 - Método projetual na IDEO 

 

Etapas Características 

1. Compreender 
Compreensão do mercado, cliente, tecnologia e as limitações 
identificadas do problema. É importante entender as percepções do 
momento. 

2. Observar 

Observação de pessoas reais em situações da vida real. Descobrir o 
que modifica o comportamento delas, o que as confunde, do que 
gostam, o que detestam, onde têm necessidades latentes não 
atendidas pelos produtos e serviços atuais. 

 
(continua) 

                                                        
7 A IDEO é uma empresa internacional de design e consultoria em inovação, fundada em Palo Alto, 

California, em 1991 (IDEO, [s.d.]). 
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(continuação) 
 

Etapas Características 

3. Visualizar 
Visualização de conceitos novos. Novos para o mundo e para os 
clientes que os usarão. 

4. Avaliar e aprimorar 
Avaliação de protótipos por meio de uma série de iterações rápidas, 
ficando atento ao que funciona e ao que não funciona, o que 
confunde as pessoas e do que parecem gostar.  

5. Implementar  Implementação do novo conceito para comercialização. 

   
Fonte: adaptado de Kelley e Littman (2001). 

 

Nestes modelos, o desenvolvimento de produtos aplica abordagens diferentes 

de acordo com o projeto, se adequando às situações, empresas, mercados e equipe 

envolvida no processo (CORRÊA; CASTRO, 2013). Desta forma, o método projetual 

é uma variável dependente dos objetivos do projeto, e não uma variável pré-

determinada que trabalha com a certeza de um resultado. No Design muitas vezes é 

atribuída ao método a noção de fórmula, ao que na realidade seria a “[...] parte 

organizacional criativa que se renova a cada projeto” (COELHO, 2014, p. 64). 

 
A marca registrada da pós-modernidade é o pluralismo, ou seja, a abertura 
para posturas novas e a tolerância para posições divergentes. Na época 
pós-moderna, já não existe mais a pretensão de encontrar uma única forma 
correta de fazer as coisas, uma única solução que resolva todos os 
problemas, uma única narrativa que amarre todas as pontas. Talvez pela 
primeira vez desde o início do processo de industrialização, a sociedade 
ocidental esteja se dispondo a conviver com a complexidade em vez de 
combatê-la [...] (CARDOSO, 2004, p. 206–207). 
 

Com a globalização, o desenvolvimento de produtos se tornou um grande 

desafio para designers e fabricantes diante da sua transformação em potencial 

estratégico de mercado para as indústrias.  Por outro lado, os produtos, as teorias e 

as filosofias do design tornaram-se cada vez mais diversificados, e isto devido em 

grande parte à crescente complexidade do processo do design (LANDIM, 2010).  
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2.3 INOVAÇÃO GUIADA PELO DESIGN 

 

2.3.1 INSERÇÃO E GESTÃO DE DESIGN 

Mozota (2011) defende que o Design deve ser implantado nas organizações 

de forma gradativa, responsável e deliberada e que a Gestão de Design (GD) 

propicia a identificação das disciplinas do Design que são mais relevantes, bem 

como fornece uma orientação para seu uso de forma eficiente: 

▪ Inserção gradativa: implantação por estágios por meio de projetos 

sucessivos. Isto permite uma maior compreensão dos benefícios do 

design por parte da empresa com um todo; 

▪ Inserção responsável: a integração do design demanda o apoio dos 

gerentes e direção. A promoção do design por parte da liderança ajuda 

a demonstrar sua importância estratégica; 

▪ Inserção deliberada: o design deve ser gerenciado em todos os níveis 

da empresa e deve ocorrer comunicação entre designers e liderança.   

 

A GD propõe inserir o design em uma empresa identificando as disciplinas 

específicas de design que são relevantes para a mesma e oferecendo treinamento 

para seu uso eficiente. Oferece ainda uma perspectiva de que o design é ao mesmo 

tempo um fim (a serviço dos objetivos corporativos) e um meio para a solução de 

problemas, conferindo à atividade um papel diferenciador na identificação e 

comunicação dos caminhos pelos quais o design pode contribuir para o valor 

estratégico de uma empresa (MOZOTA, 2011). 

 
A relação entre design, gestão e inovação tem se desenvolvido e estreitado 
em contextos de mudanças aceleradas. Visto historicamente como um elo 
entre o recurso interno de design e outras funções organizacionais, como 
marketing, gestão e estratégia, o design cada vez mais tem desempenhado 
um papel catalítico nas empresas, operando de forma interdisciplinar e 
estabelecendo o denominador comum entre as agendas e objetivos dos 
departamentos (BEST, 2012, p. 168).  
 

Para auxiliar as empresas a desenvolverem sua estratégia, a GD precisa 

desdobrar internamente a atividade de design, gerenciando-o em três níveis de 

tomada de decisão: nível operacional (projeto), nível organizacional ou funcional 
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(departamento) e nível estratégico (visão) (MOZOTA, 2011, p. 227), além de 

administrar um sistema formal na empresa (artefatos, ambientes, produtos e 

serviços).  

A implantação bem-sucedida da GD depende da definição clara de uma 

estratégia e plano de ação para integração do design às empresas e dar autonomia 

às lideranças de design que implementarão esse processo (LOCKWOOD apud 

BEST, 2012). Como compartilham conceitos comuns, os domínios do design e da 

gestão podem prontamente adquirir uma interface. Entretanto, a experiência prática 

demonstra a complexidade de integrar o design na estrutura corporativa. Para certas 

empresas a superação dessa dificuldade pode ser transformada em uma vantagem 

competitiva interna. A habilidade de integrar o design torna-se um know-how difícil 

de ser imitado pelos concorrentes, além de ser uma competência central (MOZOTA, 

2011).   

A partir daí, podemos entender a GD como um grande desafio vista a sua 

complexidade e natureza integrativa, e por lidar com aspectos tangíveis e 

principalmente intangíveis, como o gerenciamento das relações entre as pessoas, 

organização de equipes, processos e projetos, bem como a saída de produtos e 

serviços para o mercado (BEST, 2012).  

A eficácia da GD também esbarra na percepção interna de valor do design. À 

medida que as empresas reconhecem cada vez mais o poder do Design, executivos 

estão cada vez mais solicitando métricas para avaliar o seu desempenho 

econômico. Por outro lado, designers e comunidades criativas, em geral, são 

tradicionalmente conhecidas por resistirem à quantificação (LOCKWOOD, 2007).  

 
Medir o valor do design é difícil porque seus critérios de sucesso são mais 
fáceis de explicar em termos qualitativos (melhor imagem de marca, maior 
aprendizado organizacional, melhor comunicação, etc) do que quantitativos 
(lucros, unidades vendidas, maior participação de mercado) (BEST, 2012, p. 
54). 
 

Mais do que projetar produtos ou serviços é importantíssimo, para o êxito da 

implantação do Design nas empresas, a priorização da gestão sistêmica e 

colaborativa entre atores diretos (clientes, designers, fornecedores, etc.), processos 

projetuais e estrutura de mercado, e é neste ponto que a GD pode contribuir como 
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uma ferramenta integradora e orientada à disseminação da cultura do design pela 

organização (MOZOTA, 2011).  

A GD, segundo Best (2012), é o gerenciamento de todos os aspectos 

envolvidos na criação e desenvolvimento dos produtos, serviços e experiências, bem 

como a gestão das interrelações entre as diversas disciplinas e stakeholders. Para a 

autora, o design não funciona isolado de outras disciplinas e profissões, mas 

associado a uma ampla variedade de condições que envolve o relacionamento do 

contexto externo em que está inserido com seu contexto interno, para alavancar os 

objetivos dos projetos e extrair o máximo proveito da atividade de design.  

Para Lockwood (2007), gerenciar o design é uma ciência bem como uma arte, 

pois requer a integração dos dois, sendo a convergência entre negócios, estratégia e 

experiência do cliente. Para o Design Management Institute8 (DMI), um dos órgãos 

internacionais que mais vem disseminando a cultura da gestão de design: 

 

Gestão do design engloba os processos em andamento, decisões de 
negócios e estratégias que permitem a inovação e cria de forma eficaz 
produtos, serviços, comunicações, ambientes e marcas para melhorar 
nossa qualidade de vida e proporcionar o sucesso organizacional (DMI, 
[s.d.]). 

 

Quando pensamos em GD podemos associá-la à gestão de mudanças, pois o 

design como elemento voltado à solução de problemas demanda realmente uma 

mudança cultural, e ela está associada ao processo de mudança de modelos 

hierárquicos mais rígidos para modelos planos e mais flexíveis que valorizem a 

individualidade e independência, gerando modelos mais informais e orientados ao 

cliente, aos projetos e à qualidade total.  

  

                                                        
8 O Design Management Institute (DMI) foi fundado em 1975 e tornou-se, hoje, uma das maiores 

referências mundiais em gestão do design. É uma organização não-lucrativa, que tem o objetivo de 
promover o design como parte essencial da estratégia de negócios. O DMI ganhou reputação mundial 
apresentando e difundindo conhecimentos na área por meio de diversos instrumentos, como cursos, 
conferências, seminários, publicações e programas para associados (PHILLIPS, 2008, p. 173). 
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2.3.2 DESIGN ESTRATÉGICO 

De acordo com uma reinterpretação do conceito de Design proposta por 

Bonsiepe, o design “[...] é um domínio que pode se manifestar em qualquer área do 

conhecimento e práxis humana” (BONSIEPE, 1997, p. 15) além de ser 

eminentemente orientado ao futuro e estar relacionado à inovação, pois, para o 

autor, a atividade tem como objetivo introduzir algo novo no mundo por meio de seu 

ato projetual.  

Essa visão de Bonsiepe sobre a área de atuação do Design se mostra muito 

mais clara hoje diante da atual convergência entre as ciências da Gestão e do 

Design (CAUTELA, 2015), refletidas nas abordagens do Design Estratégico (DE) e 

da Gestão de Design (GD).  

 
[...] a importância da inovação contribuiu para o surgimento de um terreno 
comum ao design e à gestão no qual: o design encontra na gestão aquelas 
capacidades analítico-descritivas necessárias a compreender mais 
profundamente os contextos nos quais inovar, a gestão encontra no design 
um impulso à mudança e à proposição de novos modos, novos caminhos 
para formular hipóteses de mudança [...] (CAUTELA, 2015, p. 137) 
 

O DE teve inicialmente a influência do Marketing e da Gestão da Qualidade, 

bem como do Branding, base teórica que veio sustentar o discurso estratégico do 

Design. O campo da administração foi absorvendo o Design pelo processo do 

design thinking (BROWN, 2008) que ganhou projeção principalmente por meio do 

trabalho desenvolvido pelo escritório IDEO, assim como o discurso da área da 

gestão e negócios foi sendo absorvido pelo Design (MAGALHÃES, 2014). A ideia foi  

permitir a integração das melhores práticas de negócios aos métodos advindos do 

Design, para auxiliar as organizações a enfrentar os desafios (FRASER, 2012).  

O DE é orientado à competitividade e focado no desenvolvimento das 

estratégias internas e externas da empresa (FRANZATO, 2010). Dentro desta 

abordagem encontramos o design thinking como o modelo mental que, baseado no 

pensar projetual do designer, visa a geração de soluções inovadoras para problemas 

complexos por meio de projetos centrados nos clientes e usuários, buscando o 

equilíbrio entre o que é desejável para as pessoas, financeiramente atrativo para o 

negócio e passível de ser produzido e implementado (PINHEIRO; ALT, 2011). A 

prática e difusão do seu processo permitiu que o Design fizesse parte hoje do 
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discurso de diretores e gestores, tornando-se um fator relevante no processo 

inovativo (BENZ; MAGALHÃES, 2010).    

Esta forma de pensar e agir do designer reflete-se em uma atitude orientada 

para a mudança frente às situações complexas: 

 
Explorada e interpretada uma situação problemática de maneira rápida, 
compreendidos os seus limites, os designers pretendem ir para além deles. 
Logo, raciocinando visualmente e construindo modelos, eles elaboram as 
estratégias mais eficazes para o desenvolvimento do projeto e para a sua 
implementação (FRANZATO; REYES, 2014, p. 8). 
  

Além disto, o design thinking permite que os consultores de design também 

ampliem sua atuação e influência nas organizações, estimulando o uso do design 

como ferramenta estratégica de negócios. Sua abordagem pode ajudar a mediar a 

complexidade do ambiente de negócios facilitando a colaboração entre stakeholders 

para lidar com problemas mal definidos e desafiar ideias pré-formatadas para as 

soluções (BEST, 2012).  

Assim, o design não só visa e opera a concepção de produtos (formal e 

tecnológica), mas também a decisão estratégica de quais produtos desenvolver e 

como desenvolver, ou seja, o design atua como ferramenta e caminho para se 

alcançar a inovação (BENZ; MAGALHÃES, 2010).  O DE é uma disciplina do Design 

voltada para a inovação que ajuda as equipes a obter grandes avanços de forma 

mais ágil e a definir estratégias para a vantagem competitiva. 

Mais que uma nova especialização disciplinar, o DE é uma abordagem de 

projeto transversal às outras especializações, elevando o Design aos níveis 

estratégicos de atuação das empresas (FRANZATO, 2010). No mercado atual, seja 

ele global ou local, vivemos em um novo cenário de concorrência, onde o design 

envolve aspectos da interação e principalmente da experiência do consumidor com a 

marca, mas o sucesso da inserção do design na cultura de uma empresa só é bem-

sucedido quando os insights podem ser traduzidos em estratégia e ação. Para 

Magalhães (MAGALHÃES, 2014) o DE se fez necessário para que  

 
“[...] os esforços na concepção de produtos, fase consolidada da atuação 
dos designers, fossem melhor direcionados e para que estes profissionais 
aumentassem sua articulação e integração nos processos de 
desenvolvimento de produto dentro ou para as organizações 
(MAGALHÃES, 2014, p. 148). 
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Ou seja, o DE também cumpre o papel de reafirmar o papel do designer como 

vetor para a inovação nas empresas, pois ainda está presente uma visão nas 

empresas de que o design atua somente nos planos operacional (funcional e 

estético), devendo assim, tornar evidente por meio da cultura de projeto o seu 

potencial estratégico (FRANZATO, 2010). Para Franzato (2010), em empresas 

menores, sem uma consciência da amplitude estratégica do Design, esta cultura de 

projeto também poderia ser inserida  por meio das consultorias prestadas por 

empresas de design ou designers freelancers que, atuando inicialmente em projetos 

pontuais, poderiam explorar o serviço contratado como uma oportunidade para 

aprofundarem seu conhecimento sobre a empresa e, consequentemente, abrirem 

novos caminhos com seu projeto, agregando valores estratégicos à empresa e 

ajudando a promover e conscientizar sobre o Design e sua cultura projetual.   

Se o verbo projetar significa a ação de lançar adiante, temos de fato a 

dimensão estratégica como elemento intrínseco ao Design, bem como às outras 

disciplinas projetuais (Arquitetura e Engenharia), porém, com a expressão “Design 

Estratégico” temos que o objeto principal do processo projetual é a estratégia:  

 
Diferentemente do planejamento estratégico, o design estratégico não 
planeja, mas justamente projeta as estratégias organizacionais. Pulando 
passagens lógicas, as joga em direção a visões originais de futuro, 
desejáveis antes do que plausíveis. Dessa forma, o design estratégico 
complementa o planejamento estratégico com propostas alternativas que 
possam inspirar, se não mesmo guiar, a elaboração das estratégias 
(FRANZATO; REYES, 2014, p. 9).   
 

Projetar estratégias envolve antecipação e mapeamento do terreno 

estratégico, assim como antecipar tendências, e, neste sentido, o DE pode-se valer 

de suas três capacidades essenciais: ver, prever e tornar visível (ZURLO, 2010). Ver 

o contexto de atuação e observar de forma reflexiva a realidade; prever cenários 

projetando as observações em realidades futuras; tornar visível as previsões por 

meio de experimentações virtuais (FRANZATO, 2011). Essas capacidades são 

apresentadas a seguir com seus objetivos, metodologias e oportunidades (Quadro 

7). 
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Quadro 7 - Capacidades do Design Estratégico 
 

 
Ver Prever Tornar visível 

Objetivos 

Compreender a 
dimensão sistêmica da 
oferta da empresa e 
interpretar o contexto. 

Antecipar o futuro, dar 
sentido ao processo 
de mudança, ter 
ideias. 

Converter conceitos 
abstratos em material 
tangível, tornar 
previsões mais 
compreensíveis. 

Metodologias 

Qualitativas, que 
permitem identificar 
valores culturais dos 
usuários não 
expressos ou 
racionalizados. 

Instrumentos de 
previsão e métodos 
para a construção de 
cenários. 

Materiais e narrativas 
visuais, esboços e 
simulações, modelos e 
protótipos. 

Oportunidades 

Verificar mudanças e 
perceber tendências 
que motivam o início 
do processo criativo. 

Agir de forma 
adequada antes da 
situação prevista se 
realizar. 

Apoiar e acelerar a 
tomada de decisões 
para se alcançar uma 
visão comum. 

 
Fonte: Bergmann e Magalhães (2016). 

 

O design contemporâneo, com viés estratégico (pensar design) e não 

somente operacional (fazer design), é um importante agente para alcançar 

inovações, e isto é consequência em grande parte pelo modo de pensar do 

designer. Na trajetória para se encontrar respostas o designer transita em diversas 

áreas do conhecimento configurando um processo transdisciplinar, ou seja, se move 

entre as disciplinas na busca por informações em várias perspectivas (BENZ; 

MAGALHÃES, 2016). O designer assim, de forma peculiar, possui habilidades que 

permitem ganhos no processo de inovação, que são exemplificadas por Puerto 

(1999, p. 45): 

 

▪ O designer tem foco cuidadoso em torno dos usuários finais de um 

produto (ou serviço), competência esta muitas vezes deixada de lado 

por outros profissionais; 

▪ Possui habilidades conceituais sobre mudanças nos produtos, 

capacidade para alterar paradigmas; 
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▪ Eles podem simular coisas ou situações que ainda não existem, 

permitindo que outros profissionais as experimentem. Habilidades 

estas como, por exemplo, a construção de modelos, desenhos, 

protótipos, gráficos de apresentação, simulação por computador, etc. 

 

Assim, vemos que o Design é um ingrediente cada vez mais importante na 

realização das estratégias e pode também ser uma ferramenta poderosa para 

mitigar o risco inerente em trazer inovações ao mercado (PRAHALAD; SAWHNEY, 

2010). De qualquer forma, para ser utilizado de modo estratégico nas organizações, 

o Design deve participar do nível decisório mais alto e integrado na empresa de 

forma sistêmica (LANDIM, 2010).     

 

2.3.1 METAPROJETO E CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS 

Na realidade da pós-modernidade a complexidade se faz presente no modelo 

de globalização em que vivemos, onde os cenários são fluídos e dinâmicos e se 

apresentam como vetores mutantes (MORAES, 2008). A abundância hoje de 

informações disponíveis e desconectadas, somada a imprevisibilidade de mercados, 

nos impõem adaptações contínuas e uma reorganização dos sistemas sociais, 

produtivos, comerciais e de consumo. O cenário, entendido como o local onde se 

vive e onde se viverá, é o que determina as diretrizes para as novas realidades 

produtivas e mercadológicas, no entanto, com a presença de um forte dinamismo, a 

decodificação deste cenário (em nível micro e em nível macro ambiente) tornou-se 

um desafio (MORAES, 2010a).  

Neste contexto dinâmico, algumas características próprias do Design como a 

habilidade antecipatória, podem contribuir para o desenvolvimento de cenários 

futuros (KRUCKEN, 2008), o que transforma o denominado metaprojeto9 em uma 

                                                        
9 Dentro da linha teórica adotada neste trabalho (escola italiana de design) o termo metaprojeto (meta 

+ projeto) significa: “que vai além do projeto”, “que transcende o projeto” “que faz uma reflexão crítica 
sobre o projeto”. Segundo esta linha de pensamento, o metaprojeto é a criação e programação do 
processo de pesquisa e projetação a ser utilizado e também um meio para gerar oportunidades 
dentro dos cenários criados (CAMARGO, 2015). 



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

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

 
 

 

 
©2018 - Dissertação       58 

 

relevante ferramenta estratégica para a gestão da complexidade e da informação 

nos projetos contemporâneos do Design (MORAES, 2010a). 

Para Moraes a dimensão metaprojetual    

 
[...] se propõe também como uma ferramenta voltada para o alargamento 
dos conhecimentos e informações do designer, em busca de melhor guiá-lo 
dentro dos aspectos que se referem à constelação de valor inerente ao 
produto industrial, principalmente aqueles relativos aos valores intangíveis e 
imateriais que compõem hoje a complexidade projetual (MORAES, 2010a, 
p. 103). 

 

Metaprojeto (ou metadesign) é um termo que teve sua origem em 1963 no 

trabalho precursor do teórico e designer holandês Andries van Onck, para 

representar uma abordagem reflexiva e de auto-observação do design: processo de 

projeto do próprio processo de projeto (FRANZATO, 2014; VASSÃO, 2010). O 

metaprojeto, neste sentido, seria o design do design ou ainda, uma plataforma de 

conhecimentos para a construção de um mapa projetual a partir de visões e cenários 

possíveis (MORAES, 2010b).  

Para (MAGALHÃES, 2014, p. 150) o “[...] processo de design, em si, também 

deveria ser objeto de criação dos designers”, o que evidencia o aspecto projetual e 

criativo aplicado também aos métodos do design. O modelo metaprojetual atua 

como um redutor da complexidade quando propõe a construção de um conjunto de 

conhecimentos prévios a partir da reflexão acerca dos fatores importantes para o 

projeto em questão (CARVALHO; MONTE; SILVEIRA, 2017), que por meio de seu 

método propõe o desmembramento da complexidade em partes gerenciáveis, que 

passam a ser analisadas individualmente e com maior chance de acertos   

(MORAES, 2010a).   

O metaprojeto é composto por uma série de ações que são desenvolvidas 

simultaneamente ao projeto, só que em um segundo nível de reflexão (CAMARGO, 

2015), e esta característica é o que fundamenta o metaprojeto, denominado por 

Franzato (2014) de princípio de deslocamento, ou seja, no metaprojeto o designer 

intencionalmente se desloca de nível para desenvolver um processo de design 

ulterior e com uma abordagem reflexiva, e essa reflexão é o que dá apoio e suporta 

a construção de cenários como facilitador da discussão projetual. Em contraponto 
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aos métodos projetuais tradicionais do Design, a abordagem do metaprojeto propõe 

uma jornada de exploração do problema de projeto, contemplando a elaboração de 

pesquisas preparatórias, construção de cenários e geração de conceitos 

(FRANZATO, 2011; MORAES, 2010a).  

Neste sentido, Deserti (2010) propõe um modelo processual para o 

metaprojeto, o chamado Advanced Design, método de  design orientado à inovação 

onde, o metaprojeto, corresponde à área de oportunidade e desenvolvimento de 

conceitos e o projeto, a definição de uma solução específica bem como o 

desenvolvimento das restrições técnicas ligadas à engenharia e à produção (Figura 

4). 

Figura 4 - Modelo metaprojetual: Advanced Design 
 

 
Fonte: adaptado de Deserti (2010). 

 

Neste modelo o processo de design começa com a definição do briefing, que 

pode ter diferentes níveis de especificidade e foco, dependendo do setor e tipo de 

projeto, e do contrabriefing, momento onde o esclarecimento dos objetivos do 

projeto é feito por meio do confronto via trabalho de pesquisa contextual do 
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designer. No segundo nível temos o processo de design articulado em nível de 

conceituação em quatro áreas, onde a pesquisa contextual é utilizada para orientar 

as escolhas que serão feitas durante o projeto, por meio da aquisição de 

informações derivadas do contexto do projeto e seus atores. Esta informação define 

a fronteira, ou seja, os limites que podem estar implícitos ou explícitos.  

A segunda área, definida como pesquisa Blue Sky, relaciona-se com a 

construção de trajetórias viáveis para a inovação por meio de informações e 

oportunidades que estão externas ao contexto do projeto, retornando um conjunto 

de informações úteis para controlar e direcionar a criatividade para que seja 

consistente com os objetivos de negócios. Aqui envolvem desde elementos 

invariantes de comportamento humano (psicologia, sociologia, antropologia, etc) 

como também dados relacionados ao empirismo experimental e informações da 

mídia. A partir da análise das pesquisas são geradas metatendências que se 

organizam em forma de cenários, muitas vezes visuais, definindo uma série de 

trajetórias de inovação e visões a serem transformadas posteriormente em conceitos 

de produto/serviço (MAURI, 2014). 

Também nesta linha de pensamento da escola italiana de Design, Moraes 

(2010a) propõe uma forma de conduzir o metaprojeto baseada em seis aspectos 

básicos para uma melhor contextualização projetual: fatores mercadológicos; 

sistema produto/design; sustentabilidade ambiental; influências socioculturais; 

tipológico-formais e ergonômicos; tecnologia produtiva e materiais empregados 

(Anexo A). Os tópicos apresentados por Moraes, assim como na proposta de Deserti 

(2010), não exigem uma aplicação sequencial e linear, podendo ser flexível de 

acordo com as oportunidades, limites e desafios do projeto em questão. 

O metaprojeto tem como objetivo permitir principalmente a construção de um 

cenário existente ou futuro a partir de uma plataforma de conhecimentos, a fim de se 

obter um mapa conceitual do produto/serviço antes do projeto. O pensamento por 

cenários (FRANZATO; CELASCHI, 2012; HARTMANN; FRANZATO, 2014) funciona 

como um interpretador das pesquisas desenvolvidas.  

 
Sintetizando as pesquisas preparatórias ao projeto, os cenários propõem 
diversas hipóteses para o desenvolvimento empresarial, praticáveis pela 
empresa em um prazo geralmente não muito longo. As hipóteses são 
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discutidas, selecionadas e eventualmente reinterpretadas pelos diversos 
atores envolvidos no processo, de maneira tal que eles possam 
compartilhar objetivos estratégicos e identificar as melhores maneiras para 
atingi-los (FRANZATO; CELASCHI, 2012, p. 1661). 
 

Como no teatro, o cenário no âmbito estratégico pode representar mundos 

fictícios, permitindo simular uma ação no mundo real ou em mundo possível e futuro. 

Este conceito de cenários foi utilizado desde a antiguidade como tática militar para 

os exércitos se prepararem para as batalhas, sendo posteriormente incorporado ao 

mundo dos negócios como uma “[...] técnica para configurar os elementos que 

constituem o contexto de atuação competitiva das organizações, no presente e no 

futuro [...]” (HARTMANN; FRANZATO, 2014, p. 156).  

Para o Design, os cenários tornaram-se também uma importante ferramenta 

para a construção de modelos simplificados da realidade local, definindo 

metatendências para o projeto e viabilizando a tomada de decisões, além de 

propiciar uma representação da complexidade de situações problemáticas que as 

empresas enfrentam (PERINI, 2015). Seu uso permite a configuração de mapas de 

inovação, direcionando o design para uma dimensão estratégica e orientada ao 

futuro.  

Os cenários que orientam o design (MANZINI; JÉGOU, 2000) é uma 

abordagem metaprojetual que, além de envolver a fase de pesquisa preparatória, 

contempla uma fase que engloba não só uma dimensão estratégica, mas também 

uma dimensão visual que, por meio de técnicas de representação (imagens, mapas 

de sistema ou narrativas), propiciam a visualização de contextos alternativos e 

podem ambientar virtualmente os novos produtos ou serviços projetados. Além disto, 

estes cenários permitem a comunicação da intenção projetual a todos os atores 

envolvidos no processo, permitindo o compartilhamento de conhecimentos e 

incentivando a discussão nas redes de cocriação cada vez mais transdisciplinares 

(HARTMANN; FRANZATO, 2014).  
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O metaprojeto, desta forma, não só é uma abordagem para o 

desenvolvimento de novos serviços e/ou produtos inovadores, mas também é 

relevante para “[...] o desenvolvimento de processos empresariais orientados a re-

pensar radicalmente a atuação de uma organização, a definir as suas estratégias 

futuras e a inová-las” (FRANZATO; CELASCHI, 2012).  Dentro desta perspectiva, na 

qual o metaprojeto é uma ferramenta para explicitar caminhos para o 

desenvolvimento estratégico e a inovação nas empresas, Franzato (2011) propôs a 

espiral da inovação dirigida pelo design (Figura 5), um modelo metaprojetual 

baseado no ciclo de aprendizagem experiencial de David Kolb10. 

Fonte: Franzato (2011, p. 53). 
 

Para o desenvolvimento e eficácia dos processos envolvidos neste modelo, o 

autor evidencia algumas características fundamentais:   

                                                        
10 Como já sugerido por Lewin e Piaget, Kolb propõe que a aprendizagem experiencial perpasse 

ciclicamente através de quatro momentos polares: da experiência concreta para a conceituação 
abstrata por meio da observação reflexiva, e da conceituação abstrata de volta para a experiência 
concreta por meio da experimentação ativa (FRANZATO; CELASCHI, 2012, p. 3). 

Figura 5 - Espiral da inovação dirigida pelo design 
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▪ Aprendizagem: estes processos configuram-se como experiências de 

aprendizagem para a empresa, devendo explorar ao máximo as 

potencialidades reflexivas intrínsecas no design. 

▪ Envolvimento da administração: o direto envolvimento da 

administração é essencial para que ela possa se expressar 

conscientemente no momento da decisão para a implementação 

efetiva dos resultados do processo. 

▪ Diálogo: estes processos visam ao diálogo, procurando que todos os 

atores envolvidos neles expressem a própria opinião e contribuam para 

a obtenção da inovação.  

▪ Transdisciplinaridade: estes processos necessitam da contribuição dos 

especialistas de diversas disciplinas.  

▪ Fluidez: estes processos são fluídos e as fases mesclam-se no 

metaprojeto de maneira insolúvel. 

▪ Ciclicidade: estes processos buscam a inovação contínua com o 

desenvolvimento de diversos ciclos processuais, cada vez mais 

conscientes e eficazes, favorecendo a aprendizagem organizacional.  

▪ Foco no design: o design é a força centrípeta que atrai os ciclos de 

aprendizagem empresariais em direção à inovação. 

 

2.4 DESIGN SCIENCE RESEARCH 

De acordo com Rudio (1983, p. 15) “[...] o método da pesquisa científica não é 

outra coisa do que a elaboração, consciente e organizada, dos diversos 

procedimentos que nos orientam para realizar o ato reflexivo [...]”. O método 

científico é a premissa para a construção do conhecimento, e a escolha da 

abordagem a ser utilizada em uma pesquisa deve considerar o ponto de partida e o 

objetivo da pesquisa, que pode ser uma explicação, descrição, exploração ou 

prescrição (DRESCH; LACERDA; JÚNIOR, 2015, p. 17).  

Para Coelho (2014) atributos presentes no método científico, como por 

exemplo a simplicidade e consciência no processo, economia, validade e ética no 

trabalho, também podem se fazer presentes nos projetos em Design. Segundo o 
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autor o método “[...] refere-se à maneira de se trabalhar com o rigor científico sem 

que se criem dogmas em torno do modus faciendi” (COELHO, 2014, p. 65), fazendo 

também uma reflexão de que ele deve ser entendido como um adjetivo, e não como 

um substantivo: 

 
[...] O substantivo nomeia e isola. A noção de método enquanto substantivo 
estaria associada a esquema, receita ou técnica. Em contraste, o que 
entendo por método deve responder aos desafios que a proposta 
concreta coloca diante do projetista ou pesquisador; algo que o adjetivo 
contempla porque dá a ideia de alguma coisa que acrescenta qualidade; 
algo transiente que precisa atender a necessidades, ao mesmo tempo, 
estruturais e conjunturais (COELHO, 2014, p. 65, grifo nosso).  
 

Diante da complexidade do mundo real (e da própria ciência), e também 

considerando esta perspectiva da adaptabilidade e de que o método não deve ser 

algo “congelado”, mas sim fluído e dinâmico, nos leva a um outro paradigma para a 

ciência, a denominada Design Science, também denominada como a ciência do 

projeto (ou ciência do artificial). A Design Science, cunhada por Herbert Simon em 

1969 na obra As Ciências do Artificial (SIMON, 1981), diferencia o natural do que é 

artificial, argumentando que nossa sociedade se torna cada vez mais artificial e, a 

partir disso, se faz necessária uma ciência que estude os processos de criação dos 

objetos artificiais e seu uso na solução de problemas específicos. Neste campo 

epistemológico, a construção do conhecimento orientado para a resolução de 

problemas é o ponto central, o que envolve a concepção e o desenvolvimento de 

artefatos (soluções) bem como os resultados de sua aplicação no contexto 

(problema).  

Artefato para a Design Science é algo concebido pelo homem que pode ser 

caracterizado em termos de objetivos, funções e adaptações, e que para o 

cumprimento de seu propósito envolve uma relação de três fatores: objetivo, caráter 

do artefato e o ambiente em que ele atua (SIMON, 1981). Além disso, de acordo 

com essa abordagem, o artefato é uma interface (ponto de encontro) entre o 

ambiente interno (substância e a organização do próprio artefato) e o ambiente 

externo (condições de funcionamento). Estes artefatos são os produtos (saídas) das 

pesquisas realizadas sob o paradigma da Design Science, que são concebidos para 
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atender uma necessidade ou para alcançar um objetivo, podendo ser constructos, 

modelos, métodos e instanciações (LACERDA et al., 2013). 

 
A Design Science reconhece, de partida, que os problemas existentes nas 
organizações costumam ser específicos. Essa especificidade poderia 
inviabilizar um conhecimento passível de generalização. [...] a generalização 
das prescrições, extensiva aos artefatos, precisa ser generalizável para uma 
“classe de problemas” (LACERDA et al., 2013, p. 4). 
 

Lacerda et al. (2013, p. 7) definem as classes de problemas como “[...] a 

organização de um conjunto de problemas, práticos ou teóricos, que contenha 

artefatos avaliados, ou não, úteis para a ação nas organizações”. Assim, as classes 

de problemas possibilitam que os artefatos não sejam apenas uma solução pontual 

a um problema em um determinado contexto, mas também permitam o 

desenvolvimento de conhecimento generalizável em Design Science. Portanto, o 

ponto central não é a ação em si do artefato mas o conhecimento gerado e que pode 

ser utilizado para conceber soluções em determinada classe de problemas (VAN 

AKEN, 2004 apud LACERDA et al., 2013).   

Hevner et al. (2004), na tentativa de orientar pesquisadores no 

enquadramento das pesquisas em Design Science e auxiliar na condução da DSR, 

propõem diretrizes fundamentais (guidelines) que devem ser observadas (Quadro 8).  

 
Quadro 8 – Sete diretrizes para a condução da Design Science Research 

 

Diretrizes Descrição 

1. Design como 
artefato 

A pesquisa deve produzir um artefato viável, na forma de constructo, 
modelo, método ou de uma instanciação. 

2. Relevância do 
problema 

Desenvolver soluções para resolver importantes e relevantes problemas 
de negócios. 

3. Avaliação do 
design 

A utilidade, qualidade e eficácia do artefato devem ser rigorosamente 
demonstradas por meio de métodos de avaliação bem executados.    

4. Contribuições da 
pesquisa 

Uma pesquisa em DSR eficaz deve fornecer contribuições claras e 
verificáveis nas áreas dos artefatos desenvolvidos.  

5. Rigor da pesquisa 
Aplicação de métodos rigorosos, tanto na construção quanto na 
avaliação do design do artefato. 

6. Design como 
processo de busca 

A busca por um artefato eficaz requer a utilização dos meios 
disponíveis para alcançar os fins desejados, ao mesmo tempo que 
satisfaçam as leis no ambiente do problema. 

7. Comunicação da 
pesquisa 

A DSR deve ser apresentada de forma eficaz tanto para o público 
orientado para a tecnologia como para a gestão. 

 
Fonte: adaptado de Hevner et al. (2004, tradução livre). 
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A DSR é uma abordagem ainda pouco difundida no meio científico brasileiro, 

mas que contribui para elevar a relevância das pesquisas e reduzir a distância entre 

a produção acadêmica e o que é aplicado no mercado. Ela pode ser entendida, 

acima de tudo, como uma abordagem que atenta não apenas para o rigor da 

pesquisa mas também para a relevância, buscando reduzir a tradicional dicotomia 

entre teoria e prática, academia e mercado. Apesar de sua similaridade com a 

pesquisa-ação tradicional, vale ressaltar que a DSR apresenta algumas diferenças 

em relação à essa outra abordagem (DRESCH; LACERDA; JÚNIOR, 2015, p. 5): 

 

▪ DSR é fundamentada no paradigma da Design Science e a pesquisa-

ação nas Ciências Naturais e Sociais; 

▪ Pesquisa-ação tem como objetivo explorar, descrever e explicar; já a 

DSR visa projetar e prescrever; 

▪ Pesquisa-ação trabalha com o conhecimento de como as coisas são 

ou se comportam, e a DSR de como as coisas poderiam ser; 

▪ As saídas a partir do método pesquisa-ação geralmente são hipóteses, 

descrições ou explicações de problemas de um determinado sistema, 

já a partir da DSR são artefatos que permitem soluções satisfatórias 

aos problemas práticos (constructos, modelos, métodos ou 

instanciações); 

▪ A interação pesquisador-pesquisado na DSR não é obrigatória. 

 

A similaridade também se faz presente quando comparamos a DSR ao 

estudo de caso, no entanto, este é pautado pela investigação de um evento já 

ocorrido, não possibilitando mudanças para um estado supostamente desejável, e já 

a metodologia DSR, por meio dos artefatos, como por exemplo um framework, vem 

acrescentar uma mudança na realidade, agindo como modificador de uma situação 

preexistente (LIMA et al., 2014).  

Desta forma, no âmbito desta pesquisa, foi adotada a abordagem do Design 

Science Research (DSR), método que visa operacionalizar pesquisas baseadas sob 

o paradigma da Design Science e que tenham como objetivo uma prescrição ou 
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desenvolvimento de um artefato (DRESCH; LACERDA; JÚNIOR, 2015), como é o 

caso do framework conceitual proposto. A preocupação maior deste método é na 

utilidade e aplicação do artefato, e sua justificativa é estabelecida pelo meio 

ambiente na qual funcionará (COSTA; MATTIELLO DA SILVA, 2014). 
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3 METODOLOGIA APLICADA  

 
Conforme explorado em revisão de literatura no final do capítulo anterior, o 

método de pesquisa Design Science Research (DSR) foi a abordagem escolhida 

para a execução deste trabalho.  

A seguir é feito o delineamento da pesquisa, descrevendo as etapas da 

pesquisa que foram realizadas, utilizando os passos propostos pelo método de 

trabalho, explicitado na Figura 6. O método de trabalho define os passos lógicos que 

o pesquisador seguiu para alcançar os objetivos e, apesar de uma aparente 

linearidade em sua representação e na apresentação dos tópicos, o fluxo da 

pesquisa pode ser entendido como iterativo e não-linear.  

 
Figura 6 - Método de trabalho 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2017). 
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3.1 LEVANTAMENTO DE ARTEFATOS SIMILARES 

Visando a relevância deste trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

exploratória em bases de dados para identificação de artefatos similares já 

propostos (modelos, frameworks, etc) que contemplem a inserção do Design em 

Microempresas (ME), ou que poderiam se adaptar ao contexto estudado para a 

solução do problema de pesquisa.  

Esta revisão foi realizada em seis etapas (Quadro 9) e a pesquisa foi 

conduzida a partir de uma busca em fontes primárias disponíveis em bases de 

dados eletrônicas, no site de buscas Google Acadêmico e na rede social acadêmica 

Research Gate (Quadro 10), visando complementar a pesquisa com estudos 

relevantes que por ventura não tenham sido filtrados.  

 
Quadro 9 - Etapas da revisão bibliográfica 

 

1 
Seleção das bases de dados e definição dos termos, 
índices e critérios de busca 

2 Busca e identificação preliminar de estudos 

3 Definição dos critérios de inclusão 

4 Pré-seleção: análise de título e resumo 

5 Análise de potenciais estudos: texto completo 

6 Seleção de estudos 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2018) 

 

Quadro 10 - Protocolo da revisão bibliográfica 
 

Questão de 
revisão 

Quais os artefatos (frameworks, métodos ou modelos) existentes para a  
inserção do Design como elemento para a inovação em MPEs? 

Contexto Microempresas industriais 

Fontes de 
Busca 

Bases de dados eletrônicas 
Periódicos Capes / Science Direct / Scielo / 
Emerald 

(continua) 
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(continuação) 

 Outras Google Acadêmico / Research Gate 

Termos de 
busca / 
operadores 

design AND "small business*" / design AND "small enterprises" / design AND 
SMEs / design AND "small firms" design AND microenterprises / "design 
management" AND "small" / framework AND "design management" / model 
AND "design management" / method AND "design management" / model 
AND "design management" AND SMEs / "design management" AND SMEs / 
model AND design AND SMEs / method AND design AND small enterprises / 
framework AND design AND SMEs / framework AND design AND innovation 
/ model AND design AND innovation / "design driven" AND SMEs / "design 
driven" AND business / "design driven" AND framework / "design driven" AND 
model / "design driven" AND method / design AND "pequenos negócios" / 
design AND "pequenas empresas" / design AND "pequena indústria" / design 
AND MPEs / design AND microempresas / framework AND "gestão de 
design" / modelo AND "gestão de design" / inserção AND design / framework 
AND design AND inovação / modelo AND design AND inovação /  

Índices de 
busca 

Título, resumo e palavras-chave 

Critérios de 
busca 

Horizonte temporal a partir de 1990 

Idiomas português e inglês 

Critérios de 
inclusão 

Qualidade de execução; relevância do estudo; adequação à questão de 
revisão e ao contexto estudado. 

Campos para 
análise de 
seleção 

Título, resumo e texto completo 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2018) 

 

As bases foram selecionadas tendo em vista o caráter multidisciplinar do 

Design, por disponibilizarem um volume considerável de artigos científicos e pela 

disponibilidade de acesso do pesquisador. Por apresentarem artigos e revistas de 

qualidade, que atendem às exigências e rigores requeridos aos textos científicos, 

essas bases podem ser consideradas como representativas para pesquisas no 

campo do Design.  

 

3.2 PESQUISA DE CAMPO 

Pesquisas de campo exploratória-descritiva são investigações empíricas cujo 

objetivo é a formulação de um problema, aumentar a familiaridade do pesquisador 

com o contexto e para a realização de uma pesquisa futura mais precisa (LAKATOS; 
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MARCONI, 2003). Vale destacar que, na pesquisa de campo exploratória-descritiva, 

empregam-se 

[...] procedimentos sistemáticos ou para a obtenção de observações 
empíricas ou para as análises de dados (ou ambas, simultaneamente). [...] 
Uma variedade de procedimentos de coleta de dados pode ser utilizada, 
como entrevista, observação participante, análise de conteúdo etc., [...] mas 
geralmente sem o emprego de técnicas probabilísticas de amostragem 
(LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 188). 
 

Para cumprir os objetivos deste trabalho, foi estruturada uma pesquisa de 

campo com base em dois processos, pesquisa quantitativa e qualitativa, dividida em 

duas fases distintas:  

▪ Pesquisa por levantamento com aplicação de questionário online 

(survey online);  

▪ Realização de entrevista semiestruturada em uma microempresa do 

setor industrial. 

 

3.2.1 QUESTIONÁRIO ONLINE 

Nesta primeira fase da pesquisa de campo foi realizado um levantamento 

preliminar do tipo survey online a partir de um questionário enviado por e-mail 

(Apêndice A). A coleta de dados se deu em um único intervalo de tempo (julho a 

agosto de 2017) e a amostragem utilizada foi do tipo não probabilística por 

conveniência, sendo os participantes escolhidos por estarem acessíveis para 

participar da pesquisa (OLIVEIRA, 2001). A pesquisa quantitativa, que possui suas 

próprias limitações, serviu como ponto de partida para uma argumentação no 

sentido de justificar a utilização da pesquisa qualitativa, bem como obter uma visão 

geral do fenômeno da inovação e do design nas empresas da região geográfica 

intermediária de São José dos Campos11. 

A partir de um mailing12 disponível, foram reunidos os contatos de e-mail de 

profissionais de diversos cargos, deste modo definindo uma amostragem não 

aleatória. A definição da amostragem foi a seguinte: profissionais de empresas 

                                                        
11 A Região Geográfica Intermediária de São José dos Campos é uma das onze regiões 
intermediárias do estado brasileiro de São Paulo criadas pelo IBGE em 2017. É composta por 39 
municípios, distribuídos em cinco regiões geográficas imediatas (IBGE, 2017).  
12 Abreviação de mailing list. Banco de dados para serem utilizados em marketing direto.  
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privadas de diferentes portes (micro, pequenas, médias e grandes empresas) e 

áreas de atuação (indústria, comércio, serviços, construção civil e saúde), situadas 

na Região Geográfica Intermediária de São José dos Campos no Vale do Paraíba 

Paulista, e que estavam receptivos a colaborar nesta pesquisa.  

O questionário aplicado foi composto por um total de dezoito questões, sendo 

quatorze fechadas e quatro abertas. Foi utilizada a plataforma online gratuita Google 

Forms13 para a montagem do questionário e tabulação das respostas, bem como 

para a produção dos gráficos contidos neste capítulo. Para o envio dos questionários 

a plataforma escolhida foi a MailChimp 14 , uma ferramenta para automação de 

marketing digital e de e-mail marketing.  

A elaboração do questionário levou em consideração alguns pontos gerais 

relacionados ao ambiente de inovação e à percepção e utilização do Design como 

ferramenta para se alcançar a inovação nestas empresas: 

▪ Barreiras e principais fontes para se inovar na empresa; 

▪ Colaboração e predisposição para inovar; 

▪ Uso do design pelas empresas e aplicações já realizadas; 

▪ Percepção do design como ferramenta de inovação; 

▪ Possíveis diferenças no contexto da inovação entre as MPEs e as 

MGEs. 

 

O questionário foi dividido em três grupos principais de questões (dados 

gerais, inovação e design), acompanhado de um texto prévio apresentando o 

conceito de inovação e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice E). 

Para o envio dos questionários foi montado um padrão de e-mail (template) na 

plataforma MailChimp (Apêndice B) onde continham a apresentação pessoal do 

pesquisador e o objetivo da pesquisa, além de mencionar a garantia de 

confidencialidade e anonimato do respondente. 

Após o recebimento dos questionários, as respectivas respostas (Apêndice C) 

foram validadas e tratadas para se poder identificar os principais pontos em relação 

                                                        
13 Disponível em: <https://www.google.com/forms/about/>. Acesso em: 04 de jun. de 2017. 
14 Disponível em: <https://mailchimp.com/>. Acesso em: 12 de jun. de 2017. 
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ao contexto da inovação e do design nas empresas abordadas, bem como os 

aspectos divergentes e em consonância entre as respostas dos profissionais das 

MPEs e das MGEs. 

 

3.2.2 ENTREVISTA EM MICROEMPRESA INDUSTRIAL 

A entrevista é um procedimento utilizado na investigação social, para a coleta 

de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema 

(LAKATOS; MARCONI, 2003). Para o propósito deste trabalho foi utilizada a 

modalidade de entrevista do tipo semiestruturada, onde o entrevistado tem a 

possibilidade de discorrer sobre o tema proposto e o pesquisador deve seguir um 

conjunto de questões previamente definidas, mas em um contexto semelhante ao de 

uma conversa informal (BONI; QUARESMA, 2005).  

O objetivo principal aqui foi compreender a cultura de inovação e design 

dentro desta tipologia de indústria, sua cultura, seu processo de desenvolvimento de 

produtos e estrutura organizacional, verificando como a inovação se coloca nessa 

indústria. Também buscou-se observar como acontece a aplicação dos serviços de 

design que são oferecidos hoje pelas empresas ou consultores da região, e o papel 

do profissional de design neste contexto.  

A amostragem do estudo caracteriza-se como não probabilística, determinada 

por julgamento, sendo esta composta de uma microempresa desenvolvedora de 

produtos da região geográfica delimitada pelo estudo (Quadro 11).  

 

Quadro 11 - Caracterização da empresa 
 

Tipo de empresa Microempresa industrial 

Segmento de atuação Odontológico 

Tempo de operação 3 anos e meio 

Produtos que fabrica 
Insumos para odontologia: pasta profilática, 

obturador provisório, flúor gel, 
condicionador ácido, clareador dental, etc.  

Número de funcionários 4 

Clientes principais Empresas atacadistas do ramo odontológico 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2018) 
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A escolha da empresa passou por critérios como: representação 

característica de uma microempresa que desenvolve seus próprios produtos, 

disposição para colaborar com a pesquisa e devido a facilidade de acesso junto à 

direção da mesma. A entrevista foi realizada com um dos sócios proprietários 

(também gestor) da indústria pesquisada, que foi definido qualitativamente diante da 

sua importância dentro do funcionamento da empresa e a partir da disponibilidade 

do momento. A coleta dos dados foi realizada no mês de junho de 2018.  

A empresa foi contatada inicialmente por e-mail, e posteriormente, foi 

realizada uma visita in loco para uma etapa de sensibilização em que, por meio de 

uma apresentação ao gestor, foram explicitados os objetivos desta pesquisa. 

Também nesta etapa foi proferida uma apresentação de uma hora de duração à 

todos os colaboradores da empresa sobre a temática Design e Inovação em 

pequenos negócios. No final da visita, o gestor foi convidado a participar de uma 

entrevista em posterior visita à empresa.  

Após a elaboração do roteiro (Apêndice D), a entrevista foi realizada na 

segunda visita à empresa. O questionário semiestruturado foi utilizado como roteiro, 

abrangendo três partes temáticas principais e com 22 itens no total para a 

abordagem durante a entrevista, que teve duração de 48 minutos. Foi aplicada, no 

início, propondo temas gerais, para finalmente entrar nas especificidades pontuais, 

sendo que os dados foram recolhidos diretamente pelo pesquisador e registrados 

digitalmente via smartphone para posterior transcrição.  

Os dados da entrevista foram transcritos e codificados com a utilização do 

software Sonal15 (Figura 7) e, após a codificação, os dados foram analisados e os 

resultados foram, então, abstraídos, a fim de tornar possível a identificação dos 

pontos mais relevantes para esta pesquisa.  

                                                        
15   Disponível em: <http://www.sonal-info.com/>. Acesso em: 23 de agosto de 2017. 
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Fonte: print screen da aplicação no sistema operacional Windows 10. 

 

Na fase de codificação, para facilitar o processo posterior de análise da 

transcrição, foram criados no software etiquetas temáticas e palavras-chave para 

que a entrevista na íntegra pudesse ser decupada em 16 extratos, ou seja, trechos 

relevantes devidamente identificados por tópicos, propiciando o descarte de trechos 

desnecessários para o foco desta pesquisa. 

  

Figura 7 - Áudio da entrevista codificada no Sonal 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 ARTEFATOS SIMILARES 

A pesquisa realizada identificou inicialmente 143 estudos. Como pesquisa 

prévia, antes da análise de conteúdo destes, realizou-se uma leitura rápida dos 

textos, levando em conta título e resumo. Dessa análise inicial dos textos foi possível 

excluir os artigos que não estavam alinhados com a questão norteadora da revisão e 

nem abordavam o Design sob os ângulos de interesse desta pesquisa. A análise 

desses artigos iniciais resultou na identificação de 65 artigos potenciais para a fase 

seguinte de análise de conteúdo (Tabela 1).  

 
Tabela 1 - Resultados do levantamento bibliográfico 

 

Idioma 
Estudos 
identificados 

Estudos 
excluídos 

Potenciais 
estudos 

Estudos 
selecionados 

Inglês 96 52 44 2 

Português 47 26 21 5 

TOTAL 143 78 65 7 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2018). 

 

Para atender ao objetivo desse levantamento, realizou-se a análise no corpus 

dos textos dos estudos pré-selecionados. Numa primeira rodada de seleção foram 

priorizados estudos que mais correspondiam aos critérios de inclusão da pesquisa e 

que de fato traziam propostas de artefatos (modelos, métodos, frameworks, etc) 

para conduzir a inserção estratégica do Design nas MPEs. valorizando a adequação 

ao contexto singular da realidade das microempresas. Em uma segunda filtragem, 

foram incluídos estudos que, apesar de não proporem artefatos voltados 

exclusivamente às microempresas, poderiam contribuir com conceitos teórico-

práticos voltados ao Design em pequenos negócios. O Quadro 12 apresenta por 

ordem cronológica os estudos selecionados.  
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Quadro 12 - Síntese de estudos identificados na pesquisa 
  

Tipo de 
publicação 

Autor(es) / 
Ano 

Título da 
publicação 

Categoria Principais características 

Artigo 

Bruce, 
Cooper e 
Vazquez 
(1999) 

Effective design 
management for 
small businesses 

Modelo - 
Gestão de 

Design 

A partir de pesquisa com Pequenas e 
Médias Empresas (PMEs) europeias, 
o modelo de gestão de design 
proposto enfatiza a importância de 
três elementos básicos:  
- Sourcing: refere-se à aquisição de 
habilidade de design apropriada 
- Briefing: etapa de levantamento 
importante para os designers 
- Evaluating: avaliação de um 
conceito em relação ao briefing, bem 
como na análise de sucesso 
do design no mercado medido por 
critérios como: desempenho de 
vendas, aumento da sensibilização do 
serviço, pontos de equilíbrio, etc. O 
modelo destaca ainda pontos críticos 
do processo e revela a partir das 
fases como explorar o design em 
pequenas empresas a partir de 
etapas sequenciais do 
desenvolvimento de produtos. 

Tese 
Martins 
(2004) 

A gestão de design 
como uma 
estratégia 

organizacional – 
um modelo de 
integração do 

design em 
organizações 

Modelo - 
Gestão de 

Design 

Modelo generalista para a 
implementação da Gestão de Design 
como ferramenta estratégica em 
organizações. O “Disco integrador da 
Gestão do Design” é resultado de 
uma pesquisa exploratória, 
desenvolvida em base bibliográfica, e 
de uma coleta de dados realizada 
com cinco empresas. No modelo o 
cliente interno (funcionário) está no 
centro do disco e se relaciona com as 
ações integradas entre as unidades 
organizacionais da empresa. O disco 
sintetiza a lógica segundo a qual os 
raios representam as táticas 
realizadas pelo Design (meios) para 
atingir os fins da empresa (objetivos) 
e que, consequentemente, refletem 
na percepção global que o 
consumidor possui sobre esta. Diante 
disso, o Design circunda a 
organização (setores e funcionários) 
e se insere como um elemento 
integrador entre a organização, o 
cliente externo e o interno. 

    (continua) 
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(continuação) 

Tipo de 
publicação 

Autor(es) / 
Ano 

Título da 
publicação 

Categoria Principais características 

Artigo 
Santos e 

Gouvinhas 
(2007) 

Metodologia de 
inserção do 
design: uma 
ferramenta 

sustentável para o 
desenvolvimento 
de produtos em 

micro e pequenas 
empresas 

Método - 
desenvolvimen
to de produtos 
e inserção do 

Design 

Metodologia de inserção do design 
para MPEs focado no 
desenvolvimento de produtos, 
objetivando uma redução de custo de 
produção e logístico como também 
melhoria na qualidade dos produtos e 
serviços. Baseada em estudo 
essencialmente prático no ambiente 
produtivo de duas MPEs, por meio de 
parceria universidade-empresas, 
visando ampliar o conhecimento 
referente à aplicação 
do design como um diferencial de 
competitividade e sustentabilidade. 
Utilizou-se uma metodologia híbrida 
para a elaboração do projeto do 
produto e inserção do design nas 
empresas, onde se associou 
conceitos tanto da área de marketing, 
como da área de engenharia de 
produção e também da área de 
design. 

Artigo 
Acklin 
(2010) 

Design-driven 
innovation process 

model 

Modelo - 
inovação 

orientada pelo 
design 

Modelo voltado para Pequenas e 
Médias Empresas (PMEs) que propõe 
interligar a construção de estratégias, 
a gestão da inovação e a gestão de 
design em um processo de seis 
estágios: impulso, pesquisa, 
desenvolvimento, estratégia, 
implementação e evolução.  
O modelo tem como características 
principais ser integrativo (inovação é 
o driver de todos os processos), 
multidisciplinar (equipes 
multidisciplinares funcionam como 
aceleradoras) e permeável 
(incentivar, atrair e incluir o know-how 
do ecossistema e dos stakeholders 
na empresa). 

    
(continua) 
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(continuação) 

Tipo de 
publicação 

Autor(es) / 
Ano 

Título da 
publicação 

Categoria Principais características 

Artigo 

Demarchi, 
Fornasier e 

Martins 
(2013) 

Strategic 
integrator design 

management 
model enhanced 

Modelo - 
Gestão de 

Design 
Estratégico 

Desenvolvido para Pequenas e 
Médias Empresas (PMEs), o modelo 
GEiDa (Gestão Estratégica 
integradora de Design atualizado) é 
dividido em Design Estratégico, 
Operacional e Estratégico/tático. Tem 
como base a Produção e Integração 
do Conhecimento no intuito de tornar 
o modelo mais eficaz, considerando 
cinco tipos de conhecimento e as 
habilidades do designer. O modelo 
possui sete espaços e a eles se 
sobrepõem quatro ciclos de 
divergência e convergência. É 
baseado nas habilidades e atitudes 
dos design thinkers de colaboração, 
interação, pensamento visual e, 
observação empática.  

Dissertação Pletes (2013) 

Aplicabilidade do 
design 

estratégico em 
micro e 

pequenas 
empresas 

Instanciação - 
Metodologia 
do Design 
Estratégico 

Pesquisa-ação realizada em uma 
pequena empresa desenvolvedora de 
mobiliário com o objetivo de fornecer 
indícios para a melhor forma de 
implementar as metodologias do DE 
dentro da realidade das MPEs. 
Principais percepções: flexibilidade 
como tônica metodológica; 
importância de um designer 
experiente como mediador no 
processo; necessidade de oportunizar 
a entrada do design para demonstrar 
o seu valor; a empresa deve possuir 
capacidade receptiva e de superação 
da inatividade corporativa; técnicas 
Blue Sky e Cenários foram 
consideradas como as mais 
produtivas na geração de ideias com 
potencial de inovação; motivação 
como fator essencial no processo de 
apropriação da metodologia; relação 
entre usabilidade e apropriação 
dependente dos resultados colhidos 
na etapa anterior; reconhecimento do 
design como ferramenta de negócios 
é um ponto crítico para 
implementação de estratégias para 
inovação lideradas pelo design em 
MPEs. 

    (continua) 
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(continuação) 

Tipo de 
publicação 

Autor(es) / 
Ano 

Título da 
publicação 

Categoria Principais características 

Tese 
Avendaño 

(2017) 

Análise da 
prática do design 

na Micro e 
Pequena 

Indústria no setor 
moveleiro do 

estado de São 
Paulo: contexto, 

estratégia e 
competitividade 
nas empresas 
que possuem a 

cultura do design 

Modelo – 
Gestão de 

Design 

Modelo teórico para apoio à 
competitividade da Micro e Pequena 
Indústria do setor moveleiro que já 
possua a cultura de design. A 
proposta deste modelo teórico coloca 
as incertezas como componente real, 
permitindo que o gestor de design 
gere soluções coerentes com o 
contexto do momento. Por meio do 
metaprojeto o modelo propõe um 
processo teórico reflexivo e 
construtivo que leve em conta essa 
constante mutabilidade.  

 
Fonte: elaborado pelo autor (2018). 

 

Apesar da grande maioria dos estudos selecionados na primeira filtragem 

(estudos potenciais) terem contribuído com apontamentos que propiciaram uma 

melhor familiarização do pesquisador com o espaço do problema, a análise 

identificou que grande parte desses estudos ou não propunham de fato artefatos, ou 

tinham como escopo outras áreas de abrangência. Vários estudos filtrados 

ofereciam contraposições teórico-práticas principalmente na área da Gestão de 

Design, mas não tinham como foco de pesquisa a projetação de artefatos para a 

inserção efetiva do Design como elemento para inovação.  

Além disso, foi detectado que poucos estudos tinham como contexto de 

pesquisa o ambiente específico das microempresas, sendo que grande parte se 

destinava ao universo maior de empresas, principalmente o das Pequenas e Médias 

Empresas (PMEs), inclusive os estudos selecionados como relevantes.  

Outro ponto observado é que, em relação às MPEs, o foco orientado ao 

processo de desenvolvimento de produtos, ou seja, o método de design em sua 

atuação operacional, ainda é uma tônica mais recorrente nas pesquisas em relação 

às abordagens, por exemplo, do Design Estratégico e da Gestão de Design.  

Convém destacar também que, na produção acadêmica brasileira, há uma 

forte presença de estudos dirigidos ao Design e à GD, sobretudo orientados às 

indústrias moveleiras e do vestuário, indicando uma lacuna para estudos voltados a 
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outros setores industriais e, além disso, poucos estudos traziam como aporte 

conceitual as abordagens do metaprojeto ou do DE voltadas para as MPEs, o que 

pode representar uma lacuna a ser explorada com mais intensidade.  

 

4.2 QUESTIONÁRIO ONLINE 

A amostra foi constituída por um total de 62 respondentes (respostas válidas) 

atuantes em empresas de diferentes portes e segmentos, dentre os quais 40 deles 

eram profissionais de MPEs (Figura 8, Figura 9 e Figura 10). 

 
Figura 8 - Amostra: respostas válidas x porte das empresas 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2017). 
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Figura 9 - Amostra: segmentos de atuação x porte das empresas 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2017). 

 
Figura 10 - Amostra: níveis dos cargos x porte das empresas 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2017). 
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INOVAÇÃO NAS EMPRESAS 

De forma geral, 79% dos profissionais responderam que as empresas (MPEs 

e MGEs) desenvolvem ou já desenvolveram alguma ação inovativa, e isto também 

pode ser observado no contexto isolado das MPEs, em que 70% (28 respondentes) 

apontaram positivamente, contra 30% (12 respondentes) que apontaram 

negativamente a essa questão.  

De acordo com estes doze profissionais das MPEs, as principais barreiras 

para se inovar nas empresas foram a ausência de recursos financeiros (33,3%) e a 

falta de interesse da empresa (25%) (Figura 11).  

 
Figura 11 - Principais barreiras para se inovar / MPEs 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2017). 
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Já em relação às fontes utilizadas para inovar (origem do estímulo para inovar), em 

um contexto geral, tanto nas MGEs como nas MPEs foram apontadas a equipe 

interna como principal fonte para a inovação (59,2%), seguida da parceria com os 

clientes e o uso de empresa contratada (12,2%) (Figura 12).  

 

Fonte: elaborado pelo autor (2017). 
 

Nas MPEs, de forma isolada, este quadro também se repete (Figura 13).  

 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2017). 

Figura 13 - Principais fontes de inovação / MPEs 

Figura 12 - Principais fontes de inovação nas empresas / geral 
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Em relação ao incentivo à colaboração dentro das empresas (seja entre áreas 

ou funcionários), a maioria dos profissionais respondeu positivamente (Figura 14), 

tanto das MPEs como das MGEs, sendo que os principais mecanismos apontados 

para a colaboração foram as reuniões periódicas ou pontuais (44,2%) e o modo 

informal de colaboração por meio de sugestões e conversas no cotidiano das 

empresas (34,9%) (Figura 15).   

   
Figura 14 - Incentivo à colaboração entre profissionais / geral 

 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor (2017). 
 

Figura 15 - Mecanismos para colaboração x porte das empresas 
 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2017). 
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Quando questionados sobre o possível interesse em fazer parte de uma 

equipe de inovação na empresa, os profissionais se mostraram disponíveis, nos 

quais 88,7% responderam positivamente, enquanto 11,3% ficaram na dúvida. Os 

poucos profissionais que se declararam em dúvida, citaram as condições para que 

aceitassem (Quadro 13). 

 
Quadro 13 - Condições para participar de uma equipe de inovação 

 

Quais seriam as condições para que você aceitasse? 

“Analisaria as condições, horários, quem era a equipe” 

“Incentivo, motivação” 

“Que a empresa ouvisse e acreditasse em seus funcionários. Pôr as ideias em 
prática, não ficar só na teoria” 

“Que fosse realmente indispensável” 

“Tempo” 

“Ter a certeza de que as ideias seriam realmente colocadas em prática” 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2017). 

 

DESIGN NAS EMPRESAS 

Quanto à aplicação do Design pelas empresas a pesquisa buscou identificar 

desde o conhecimento acerca da atividade, como as principais aplicações do design 

já utilizadas (disciplinas do Design). Em relação à percepção do design como 

atividade propulsora da inovação de uma forma geral os profissionais responderam 

positivamente (64,5%).  

Já quando perguntado se a empresa em algum momento já tinha feito uso do 

design, seja por meio de empresa contratada ou por funcionário, as respostas 

negativas foram de 52,5% entre os profissionais das MPEs, enquanto os 

profissionais das MGEs totalizaram 36,4%.  

Nas empresas onde o design já foi utilizado em algum momento, de forma 

geral o Design Gráfico (concepção de logotipo, material impresso da empresa, etc) e 

o Design Digital (desenvolvimento de sites, aplicativos, etc) foram as aplicações 

mais recorrentes apontadas pelos profissionais (Figura 16), o que também pôde ser 

observado isoladamente entre as MPEs (Figura 17). Nesta questão o respondente 

pôde selecionar vários itens ao mesmo tempo pois, em vista da diversidade de 



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

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

 
 

 

 
©2018 - Dissertação       87 

 

aplicações que já poderiam ter sido utilizadas, optou-se em não limitar a uma 

resposta única.   

 

Figura 16 - Principais aplicações do design nas empresas (geral) 
 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2017). 

 
Figura 17 - Principais aplicações do design: comparativo MPEs x MGEs 

 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor (2017). 
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Por fim, procurou-se obter uma visão de como os profissionais enxergam o 

Design a partir de uma perspectiva de solução de problemas, ou seja, em que tipo 

de problema eles percebem que o Design possa ser aplicado. Nesta questão os 

profissionais também puderam optar em selecionar várias respostas 

simultaneamente, não ficando restritos a somente uma opção. Neste sentido, de 

forma geral os profissionais apontaram como principais campos do Design a 

promoção de uma cultura de inovação na empresa (20,8%) e como ferramenta para 

desenvolvimento de materiais gráficos (18,5%) (Figura 18). Nas MPEs este mesmo 

quadro se repetiu (21%) (Figura 19).  

 
Figura 18 – Percepção do campo de atuação do Design (geral) 

 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor (2017). 
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Figura 19 - Percepção do campo de atuação do Design (MPEs) 
 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor (2017). 
 

Abaixo, o Quadro 14 apresenta, de forma sintética, os principais 

apontamentos identificados com a aplicação deste questionário online. 

 

Quadro 14 - Principais resultados do questionário online 
 

Inovação Design 

A maioria das empresas já desenvolveu algum 
tipo de inovação 

Design já é entendido como um vetor para a 
inovação 

Percepção de que inovar envolve recursos 
financeiros 

Utilização é menor nas MPEs 

Falta de interesse da empresa como barreira 
Aplicação principalmente em projetos de Design 
Gráfico e Design Digital 

Uso principalmente das competências internas 
como fonte para inovação 

Existe uma percepção do design como promotor 
de uma cultura de inovação 

Tendência por uma inovação puxada pelo 
mercado (clientes) 

Nas MPEs o design é percebido principalmente 
como comunicação de marca (identidade visual 
e materiais gráficos) 

Colaboração de se dá informalmente 
Design de Embalagens é o campo de atuação 
menos valorizado 

Abertura a um programa de inovação, apesar de 
existirem resistências pessoais e descrédito 

Ambiente empresarial já possui certa 
familiaridade com a amplitude de atuação do 
design 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2017). 
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A partir dos dados levantados com este estudo preliminar, pode-se observar 

que, apesar de as empresas de forma geral já terem inovado em algum momento 

em suas atividades, ainda enfrentam barreiras principalmente quanto à 

disponibilidade de recursos financeiros e de postura dos gestores. Na visão dos 

profissionais pesquisados a inovação esbarra na falta de interesse da empresa, o 

que pode ser ocasionada pelo receio em mudar ou por despreparo, que pode levar 

alguns gestores a considerar a inovação uma atividade arriscada. Além disso, 

conforme já apontado por Serafim (2011), algumas empresas podem simplesmente 

não possuir vocação para priorizar a inovação em sua estrutura, ou seus gestores 

não possuírem esta ambição. 

Em relação ao Design, a disciplina já é percebida como uma atividade 

orientada à inovação e que pode atuar em um espaço amplo de aplicações, apesar 

de que as empresas ainda a utilizam apenas como ferramenta para desenvolvimento 

de produtos gráficos, principalmente nas MPEs, que percebem a atividade como 

comunicação de marca.  

 

4.3 ENTREVISTA 

Para a preservação do caráter confidencial dos dados, a transcrição não foi 

disponibilizada integralmente, bem como o empresário, as empresas e produtos 

citados serão tratados aqui por nomes genéricos, como garantia do sigilo (Quadro 

15). 

Quadro 15 - Identificação dos objetos citados na entrevista 
 

Alfa Microempresa industrial pesquisada 

Beta Cliente do setor de produtos odontológicos 

Dental Segmento de empresa atacadista do ramo odontológico 

Gestor Sócio proprietário e diretor da empresa 

Produto A Pasta profilática  

Produto B Produto 2 em 1 

Produto C Produto que não foi implementado 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2018). 
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A partir do conteúdo transcrito e codificado da entrevista com o gestor da 

empresa, são apresentados a seguir os principais pontos que puderam ser 

destacados na análise da entrevista: 

 

a) Responsabilidades do entrevistado 

O sócio proprietário responsável pela gestão da empresa é o elemento-chave 

da estrutura. Além de responsável técnico da empresa, pela sua formação na área 

química, também é o gestor da empresa, tanto das áreas administrativa e financeira, 

como também pela gestão de produção e desenvolvimento dos produtos. Essa 

sobrecarga pode se acentuar quando verificamos todas as tarefas envolvidas no 

processo de desenvolvimento dos produtos nesse setor, conforme exemplifica o 

entrevistado:  

 
[...] envolve toda a parte documental para enviar pra ANVISA para registro 
do produto em si, faço toda a parte de processo de registro, pesquisa, 
desenvolvimento, [...] embalagens e o produto em si. Após tudo isso e a 
aprovação, a gente começa a colocar no mercado para comercializar 
(GESTOR, 2018).    
 

Podemos considerar que esta característica, que é própria do segmento das 

microempresas, onde há a estreita vinculação empresa-empresário, ao mesmo 

tempo que é negativa e pode resultar numa gestão voltada aos objetivos pessoais 

do proprietário (PELISSARI, 2007), também pode positivamente levar a uma menor 

burocratização e disposição maior a riscos (RODRIGUES, 2009).  

 

b) Grau de compreensão sobre inovação 

Sobre o conhecimento do entrevistado em relação aos conceitos da inovação 

e design, percebeu-se uma disparidade entre essas duas temáticas. Em relação à 

inovação, o entrevistado relatou que já possuía algum conhecimento, principalmente 

pela sua atuação anterior em indústrias do setor, mas esse entendimento era tácito 

por conta das atividades desenvolvidas, sem uma conscientização clara do conceito: 

“[...] o conceito de inovação que eu não entendia muito bem” (GESTOR, 2018).   

Para o empresário, normalmente as pessoas não possuem um entendimento 

muito claro do termo inovação em um sentido amplo, o que, para ele, seria melhor 
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trabalhado a partir de uma palestra como a que foi proferida pelo entrevistador na 

primeira fase desta pesquisa de campo. Essa atividade de sensibilização, para o 

entrevistado, seria importante para ampliar o entendimento sobre essa questão nas 

empresas.  

 
[...] acho muito importante ter essa palestra em outras indústrias, para poder 
abrir essa visão, porque a pessoa às vezes acha que não está inovando, 
que não está fazendo nada, que não está conseguindo, mas na verdade ela 
está fazendo até muito... e ela não está tendo essa consciência de que 
aquilo é uma inovação (GESTOR, 2018).  

 
O Gestor relatou também que, depois de começar a trabalhar com o 

desenvolvimento de produtos nas empresas em que atuou como consultor, ele 

buscava sempre trazer de alguma forma uma diferenciação nos produtos, que 

poderíamos categorizar como uma inovação incremental, mas que por ele não era 

de certa forma entendida como tal:  

 
[...] eu tentava fazer alguma coisa diferente nele [no produto] para facilitar a 
vida do dentista no consultório. Isso também era uma inovação, eu pensava 
naquela alteração daquele produto, naquela mudança... Eu via que ia 
facilitar a vida do dentista [...] A gente colocava em prática e funcionava, 
então comecei a ver agora que tudo isso era uma inovação (GESTOR, 
2018).  
 

c) Esforços e motivação para a inovação  

O entrevistado relatou algumas iniciativas que podem ser destacadas, 

principalmente dois exemplos de produtos desenvolvidos e implementados pela 

empresa, em que se buscou trazer uma melhoria significativa para o mercado: 

 

▪ Produto A: uma pasta profilática que, como diferencial, foi pesquisado 

um novo sabor para que agradasse o consumidor infantil, bem como 

um componente químico que resultasse em uma textura para o produto 

final que facilitasse para o dentista a aplicação no consultório; 

▪ Produto B: este produto é um produto do tipo 2 em 1, uma pasta 

profilática associada à dessensibilizantes de alto desempenho, ou seja, 

voltado para a limpeza dos dentes e ao mesmo tempo atuar na 

hipersensibilidade dentinária. Segundo o Gestor, um produto que não 

existe no mercado e que foi desenvolvido para facilitar a vida do 
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dentista, economizando tempo e trazendo um benefício funcional para 

o consumidor final. 

 

Questionado sobre os resultados obtidos com os produtos mencionados, que 

já são comercializados há algum tempo, o Gestor declarou: 

 
Na verdade, os produtos conseguimos ter essa avaliação em alguns 
clientes nossos, igual o Cliente Beta. Ele tem um site e call center onde o 
dentista pode comprar o produto, lá eles abrem um link de avaliações de 
produto e nós vamos lá. Toda semana estamos olhando lá. Todos os 
produtos da empresa estão com no mínimo 4 estrelas de avaliação, então 
pra gente é um bom indicador, que o produto é bom e também tem os 
depoimentos lá no site. 90% aprovam o produto, dizem que usariam 
novamente (GESTOR, 2018). 
 

Além dessas iniciativas, voltadas para melhorias nas fórmulas dos produtos, o 

Gestor se referiu também em suas respostas às embalagens como uma ação 

voltada à inovação na empresa. Sobre essa questão, ele relatou um exemplo de 

uma iniciativa, que não foi implementada, mas que buscava uma diferenciação em 

relação à embalagem primária de um produto:  

 
[...] Tem um projeto que desenvolvemos, um clareador de consultório, eu 
tive a ideia de aplicação do produto. O clareador de consultório que é 
aplicado hoje em dia é com 2 frascos, que você mistura em um potinho e 
aplica manualmente. Então tem todo o trabalho do dentista, de ir lá contar 
as gotinhas de cada um, pode errar também e perder o produto na 
contagem, tempo de mistura, tempo de aplicação, tudo isso demanda 
tempo. Pensei em uma seringa que vende só na Suíça, que é uma seringa 
dupla e ela tem uma ponteira misturadora [...] Então ele [o dentista] não tem 
perda de produto ali na mistura, não tem como errar na hora de contar as 
gotas para poder misturar, e não tem o tempo de mistura [...]. O produto sai 
com a concentração correta na ponteira (GESTOR, 2018). 
 

No entanto, esse projeto não foi implementado, pois envolvia um alto custo de 

importação das embalagens e, conforme relatou o entrevistado, também não era 

viável sua fabricação no Brasil pela existência de uma patente em vigor.  

Apesar de que isso não impediu a concorrência de ter acesso também a essa 

solução, e a colocasse no mercado antes da Alfa, como explica o Gestor: “[...] uma 

empresa concorrente, não sei de onde ela conseguiu pegar essa ideia, conseguiu 

lançar esse produto. Uma empresa que já é líder da área de clareamento dental, de 

alguma forma ela pegou essa ideia” (GESTOR, 2018). Pelo fato da Alfa ter feito 
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previamente o registro do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), ele cita o órgão como uma possível fonte de vazamento da informação 

para a concorrência:  

 
[...] a ANVISA tem o descritivo da embalagem lá... eles publicam no Diário 
Oficial. Eles vão lá [os concorrentes] e toda vez estão consultando. Pode 
ser que tenham visto a descrição da embalagem do produto que eu 
registrei, e foram atrás disso (GESTOR, 2018). 
 

Este fato também corrobora com o apontado pela literatura (TIGRE, 2014b), 

em que a economia de escala, neste caso, é fator determinante em termos de 

competição, pois as grandes empresas usufruem de oportunidades geradas não só 

por meio de seus programas formais de P&D, mas também pelo acesso a recursos 

financeiros.  

O processo de produção também foi citado pelo Gestor como área de uma 

possível intervenção para melhorias, motivada, em parte, pela pressão do mercado 

externo: “Esse ano mesmo a gente propôs a ideia de melhorarmos o processo 

produtivo, reduzir custos e aumentar a produção, aí conseguiremos ter uma margem 

de preço maior [...]” (GESTOR, 2018).  

A concorrência desempenha um papel fundamental na motivação para que a 

empresa esteja buscando melhorar os produtos ou desenvolvendo novos: “[...] tem 

muita empresa aí que está 30 anos no mercado e tem 100 produtos na linha. Então 

ela consegue ter uma margem boa para baixar o preço, porque tem uma linha muito 

grande, ela ganha no volume” (GESTOR, 2018). Considerando que a Empresa Alfa 

possui 8 produtos na linha, o desenvolvimento de novos produtos com diferenciais 

se torna fundamental. Em termos quantitativos, para o entrevistado, também é uma 

opção para se manter no mercado:  

 
[...] a gente tem que tentar ter o mesmo preço que as concorrentes, pra 
poder também entrar no mercado. E isso envolve desenvolvimento de 
novos produtos, quanto mais produtos a gente colocar na linha de 
produção, maior a gente vai aumentar essa margem de preço e conseguir 
ter um preço melhor (GESTOR, 2018). 
 

Em termos qualitativos, nota-se que o empresário procura conscientemente 

estar buscando novas possibilidades para trazer ao mercado produtos diferenciados 

e que possam preencher oportunidades: 
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[...] o mercado odontológico está estagnado em relação à inovação, porque 
as empresas que existem no mercado são empresas que tem mais de 30 
anos, então geralmente eles param no tempo porque já tem aquele 
faturamento, às vezes o proprietário da empresa já não está mais focado 
tanto na empresa, de querer fazer coisas novas [...] o desenvolvimento de 
produtos com melhorias ficou parado no tempo. Então eu tento pegar essa 
lacuna e colocar produtos que possam melhorar (GESTOR, 2018). 
 

Nesse sentido, essa busca consciente pode fazer diferença, principalmente se 

aproveitada a singularidade própria das empresas de pequeno porte como agilidade, 

flexibilidade e habilidade para aprendizagem rápida (TIDD; BESSANT; PAVITT, 

2008a).  

 

d) Fontes de inovação e desenvolvimento de novos produtos 

Essa motivação para o desenvolvimento de novos produtos, pode ser muito 

positiva mas, em contrapartida, percebe-se que não há um processo claro e 

formalizado para isso, como é de se prever em estruturas enxutas como a das 

microempresas. O processo se dá informalmente e de forma intuitiva, como relata o 

próprio Gestor:  

 
[...] tem um produto que a gente poderia estar colocando na linha, que a 
gente avaliou, o dentista usa, tem uma utilidade grande dentro do 
consultório, a gente vê que comercialmente falando é bom, viável, a gente 
desenvolve esse produto para colocar no mercado (GESTOR, 2018). 
 

Neste trecho, podemos identificar aqui a informalidade em P&D que foi 

considerada por Silva e Dacorso (2013, 2014) como uma capacidade singular de 

inovação das MPEs, independente de atividades formais, baseada na articulação 

das competências gerenciais, bem como orientada à práticas como experimentação 

e adaptação de tecnologias: 

 
[...] O Produto B foi uma ideia que eu tive, pela experiência de mercado na 
parte de pesquisa. [...] Então o que eu fiz: comecei a fazer formulações de 
produtos, de pastas e juntar essas duas ideias [...] E eu fui ajustando as 
formulações até ficar numa pasta de textura boa pro dentista utilizar, cor e 
sabor. [...] Observei no mercado que faltava um produto nesta fórmula que 
pudesse facilitar a vida do dentista [...] (GESTOR, 2018).   
 

Essa prática informal existente na empresa é impulsionada, de certa forma, 

pelo modelo de inovação aberta que utiliza as fontes externas de conhecimento, 
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aqui representado pelo acesso que o Gestor possui a professores universitários e 

dentistas como colaboradores no processo: 

 
Eu conversei com dentistas. Quando fomos desenvolver os produtos da 
empresa, tivemos opiniões de três professores de universidade [...] Eu fazia 
um protótipo do produto, mandava pra eles analisarem [...] então aí eu fui 
pegando esses toques e aplicando no produto (GESTOR, 2018).  
 

Por meio dessa parceria relatada, que propiciou um desenvolvimento 

experimental e iterativo, a empresa também se beneficia, de certa forma, na 

divulgação dos produtos para os futuros dentistas:   

 
Toda vez que vamos desenvolver um produto, por exemplo, a gente manda 
para um professor da área [...] pede opinião dos alunos também, e aí me 
passam essas informações [...] eles geralmente solicitam amostras para 
nós, para patrocinarmos o curso deles. [...] é uma forma de marketing pra 
nós também, de divulgação. Estamos ajudando o professor nessa questão e 
em troca ele nos ajuda a desenvolver o produto (GESTOR, 2018). 

 

Pôde ser verificado também nas falas do Gestor uma certa preocupação 

recorrente em desenvolver os produtos focando principalmente nos benefícios aos 

usuários finais (dentistas), revelando desta forma traços de um processo empático 

de desenvolvimento, centrado no usuário, como nas abordagens atuais do design 

thinking:  

 
Eu sempre penso, quando vou desenvolver um produto, facilitar a vida do 
dentista. Tanto em relação a tempo quanto à qualidade. Não adianta nada 
eu desenvolver um obturador provisório barato, que chegue na hora lá o 
dentista aplica no paciente, e no outro dia o paciente vai lá reclamando que 
soltou ou quebrou o obturador. O que acontece: o dentista vai perder tempo, 
vai perder dinheiro e vai perder o cliente também... [risos] entendeu? Então 
tem que fazer um produto bom para o dentista não passar essa vergonha 
com o paciente (GESTOR, 2018).  

  

e) Desafios e barreiras para a inovação 

Quanto às barreiras para se inovar, o Gestor confirma o que foi identificado na 

literatura, em que a falta de recursos financeiros para se investir aparece como 

principal variável para as MPEs (FERREIRA FILHO, 2014). Isto, em grande parte, 

advém das barreiras externas do contexto Brasil, como a burocracia e a carga 

tributária por exemplo (BOING et al., 2015):  
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Na parte interna eu acho que não tem muito desafio em relação à melhoria 
[...] O grande impasse pra nós como microempresa é em relação a parte de 
investimento [...] BNDES por exemplo, é muito burocrático [...] (GESTOR, 
2018).    
 

O caso citado anteriormente pelo entrevistado, a respeito das seringas 

importadas, é um exemplo típico dessa situação, que poderia ter tido um desfecho 

diferente, diante de uma disponibilidade maior de recursos financeiros para tal. 

Como possível solução para impasses como este, o Gestor comentou sobre uma 

oportunidade que surgiu e que poderá ser uma forma de driblar a falta de recursos 

financeiros para competir:     

 

 
[...] Inclusive a gente está até buscando parceria agora com uma empresa 
privada, [...] eles vão comprar produtos de apenas 40 empresas do Brasil, e 
eles escolheram a nossa empresa como uma delas. Por causa da 
qualidade, do preço... e eles querem investir na empresa pra poder 
lançarmos mais produtos [...] e o pagamento vai ser através de produtos. 
Eles vão nos emprestar um valor x , vamos colocar produto novo na 
produção, e quando eles fizerem o pedido, nós vamos pagar esse 
investimento deles com produto. É muito mais viável que qualquer linha de 
financiamento (GESTOR, 2018). 

 

Outro desafio apontado pelo entrevistado diz respeito às atitudes de compra 

dos clientes finais dos produtos, os dentistas, que é conservador em relação à 

utilização de produtos novos no mercado odontológico: 

 
O Produto B, como é um produto novo, o dentista é muito receoso de utilizar 
coisa nova [...] o mercado odontológico é um mercado estagnado, porque o 
dentista usa, por exemplo, uma resina, ele só usa aquela porque acha que é 
a melhor que tem, e só consegue trabalhar com aquela [..] Eu acho que 
essa cabeça do profissional da odontologia está mudando, mas vai demorar 
pra ter essa abertura (GESTOR, 2018). 

 

Para promover produtos diferenciados como o Produto B, o Gestor cita o 

trabalho que está sendo feito para gradativamente tentar atuar em favor da empresa 

nessa preferência dos dentistas por produtos e marcas já consolidadas: “[...] 

Tentamos trabalhar com amostras, enviar catálogo, informações do produto... [...] A 

gente tem que trabalhar muito ele ainda por ser um produto inovador [...] o dentista 

gosta ainda do "mais do mesmo" (GESTOR, 2018).    
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Como estratégia, a empresa segue uma política de oferecer os produtos no 

mercado com um preço mais baixo que a concorrência com o objetivo de conquistar 

mercado:  

 
[...] Nossa mentalidade aqui é sempre fazer um produto barato com 
qualidade. [...] Por ser muito barato, às vezes o dentista não compra, [...] 
mas tem dentista que compra só se for barato, independente da qualidade. 
[...] Então tentamos aliar essas duas coisas: além de qualidade é barato? 
Só vou comprar esse (GESTOR, 2018).  
 

No entanto, estratégias de concorrência via preços podem não ser a melhor 

opção quando se disputa uma parcela de mercado em que a concorrência é ditada 

pelos grandes (ARRUDA; VERMULM; HOLLANDA, 2004), e o modelo, por sua vez, 

depende da escala de produção. 

 

f) Ambiente e cultura para mudança  

Assim como no desenvolvimento dos produtos visto anteriormente, na 

questão de colaboração interna voltada para melhorias, não há algo formalizado 

dentro da empresa. O Gestor relata que toda troca de conhecimentos e ideias é feita 

no dia a dia, onde individualmente os funcionários comunicam a direção de alguma 

sugestão, ou a direção vai até eles para discutir alguma questão que possa ser 

melhorada.  

Aqui, neste ponto, particularidades das MPEs como maior facilidade de 

comunicação interna e simplicidade da estrutura organizacional (RODRIGUES, 

2009) se evidenciam, o que poderia favorecer a inovação, tanto pelo envolvimento 

dos funcionários quanto pela flexibilidade para seguir novos caminhos de forma 

rápida. Isso também pode contribuir para a atuação do pensamento complexo 

(MORIN, 1990), sendo necessário entender a globalidade da empresa mas também 

a sua individualidade (MORIN; LE MOIGNE, 2000) para lidar com a complexidade e 

incerteza dos tempos atuais.  

Mesmo que a colaboração não seja algo sistemático e formalizada, percebe-

se que há na empresa um espaço para a autonomia, voltado às mudanças: “[...] 

deixamos em aberto essa questão: olha, qualquer ideia legal que vocês tiverem, 

podem vir comentar com a gente, a gente avalia, vê se é melhor ou não, e tenta 
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aplicar" (GESTOR, 2018). Neste sentido, vemos que o ambiente das microempresas 

pode ser um solo fértil para a gestão da complexidade, que depende de aspectos 

como autonomia, cooperação e auto-organização para o aprendizado e adaptação 

(AGOSTINHO, 2003).  

Quando questionado sobre a viabilidade de serem formalizados encontros 

periódicos com os funcionários voltados para a inovação no cotidiano da empresa, o 

Gestor apresenta uma abertura:  

 
[...] acho importante sim. Acho que é viável, a gente não pratica isso por 
enquanto porque nós tratamos isso como uma informalidade aqui dentro [...] 
Mas é uma coisa a se pensar, de poder estar colocando isso direcionado. 
[...] Porque às vezes tem algum produto que nós queremos desenvolver ou 
eu quero desenvolver para a empresa, e na hora de produzir ele ali, na hora 
de embalar, hora de envasar ele, não é prático, não é uma coisa prática. Aí 
entra a questão deles [os funcionários] entrarem no assunto, de ajudar a 
pensar no que a gente pode fazer para poder agilizar esse processo 
(GESTOR, 2018).. 
 

Percebemos assim, que essa flexibilidade característica das MPEs, poderia 

favorecer novas possibilidades de intervenção, visando sistematizar processos 

colaborativos de inovação que se adequem à estrutura peculiar de cada negócio.   

 
g) Aplicação do Design 

Sobre a utilização da atividade do Design na empresa, a Alfa desenvolveu 

sua identidade visual bem como suas embalagens por meio da contratação externa 

de um profissional da área. O Gestor relata que os aspectos visuais de 

apresentação da empresa foram priorizados desde o início da abertura da empresa:  

 
[...] isso foi uma prioridade da empresa. [...] nos preocupamos muito com o 
impacto visual do produto, então nós buscamos o Design, um profissional, 
pra poder desenvolver essas embalagens [...] a identidade visual da 
empresa, o logo da empresa. [...] Isso é de extrema importância, porque daí 
o dentista, ou até mesmo o dono da Dental que compra o produto, ele 
precisa ver o logo e mentalizar uma coisa boa, se o produto tem qualidade 
[...]. (GESTOR, 2018) 
 

Percebe-se a aplicação do Design restrita ao aspecto visual dos projetos 

ligados à comunicação da empresa, por outro lado, se levarmos em consideração o 

perfil da empresa, uma indústria de transformação voltada à um nicho de mercado, a 

aplicação do Design a priori para o desenho das embalagens e identidade de marca, 
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seria um indicativo de que a empresa já percebe o Design como uma ferramenta de 

diferenciação e construção do valor de marca, promovendo aqui uma inovação de 

marketing (OCDE, 2005).  

No entanto, quando tentamos avançar um pouco na aplicação da atividade, 

como por exemplo no projeto das embalagens primárias, onde poderia ocorrer uma 

inovação mais profunda, o entrevistado aponta a realidade: “As embalagens 

primárias a gente utiliza o que já é utilizado no mercado, isso não tem nem como 

mudar” (GESTOR, 2018).  

Neste ponto, podemos ponderar que essa limitação, em boa parte, pode ser 

consequência dos altos custos de produção quando se decide produzir embalagens 

primárias diferenciadas ou que fogem de padrões de mercado, mas também por 

conta de uma cultura das MPEs em seguir o que já foi feito antes (SERAFIM, 2011). 

No caso da embalagem do Produto C relatada anteriormente, importada da 

Suíça, e que o empresário teve a ideia inicialmente de implementar por aqui, a 

patente em vigor foi um impeditivo para a sua produção no Brasil, mas que poderia 

ter sido driblado se houvesse um projeto de Design para sua reformulação, e até 

uma melhoria, para que pudesse ser produzida em parceria com uma indústria 

plástica brasileira. Isto possibilitaria uma inovação substancial na funcionalidade de 

um produto, algo totalmente novo para o mercado nacional e tornaria concreta a 

ideia inicial do empresário.  

Sobre os resultados obtidos até agora com a aplicação do Design, o Gestor 

salienta: “[...] todo ano tem o Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo, 

então a gente sempre está indo lá visitar os estandes [...] a primeira coisa que eles 

comentavam era que a embalagem era muito bonita, chamava atenção [...]” 

(GESTOR, 2018).  

Ainda sobre a aplicação, o entrevistado relatou que, além das embalagens o 

design gráfico hoje tem sido aplicado na elaboração de folders e materiais de 

divulgação dos produtos para os clientes. 
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h) Planejamento financeiro para inovação 

Ficou claro durante a entrevista que o gestor possui uma consciência da 

importância da inovação para tornar o seu negócio competitivo, bem como de tornar 

a inovação um elemento sistêmico: 

 
[...] se toda empresa, microempresa, tivesse essa mentalidade de 
implementar tanto a parte do design nos produtos ou de inovação, se isso 
fosse rotineiro dentro da empresa, acho que no Brasil teriam muitas 
empresas com produtos de qualidade, com preço acessível mas de 
qualidade, coisas novas. [...] isso é um foco até que eu tento ter para 
melhorar o mercado odontológico, acho que está um pouco estagnado 
ainda [...] (GESTOR, 2018). 

 

Além disso, pode-se afirmar que já existe um certo planejamento por parte do 

empresário orientado para investimentos nessa área: 

 
[...] separamos um percentual por ano, porque a meta nossa é lançar no 
mínimo um produto por ano. [...] Dependendo do faturamento da empresa, 
conseguimos separar um percentual disso, ver o valor que fica o projeto, o 
desenvolvimento, a melhor forma de estar desenvolvendo e implementar 
esse desenvolvimento [...] (GESTOR, 2018).  
 

Por ser um setor muito competitivo, o Gestor também comenta que uma parte 

da verba é destinada à divulgação dos produtos junto ao público-alvo e formadores 

de opinião como professores e alunos:  

 
[...] divulgação do produto a gente separa um percentual, de comunicação, 
envio de amostras, para cursos, feiras... [...] tem muito dentista que faz 
parceria, solicita amostras dos produtos, uns kits. Eles fazem sorteios, daí 
divulgam mais o produto, aumentam também o número de seguidores na 
página da nossa empresa. [...] Geralmente eles procuram a gente. [...] 
(GESTOR, 2018).  
 

Não foi revelado o montante que é reservado para ações deste tipo ou para 

desenvolvimento dos novos produtos, que envolve não só a elaboração dos projetos 

de embalagem como também a produção das mesmas em gráficas especializadas.  

Outro ponto importante a ser considerado no aspecto financeiro, diz respeito à 

mensuração dos resultados tangíveis e intangíveis alcançados com a 

implementação das inovações ou dos novos produtos no mercado. Não ficou claro, 

durante a entrevista, de que forma o empresário avalia quantitativamente o retorno 
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de uma inovação realizada, pois notou-se somente o uso de indicadores empíricos e 

qualitativos na avaliação dos resultados. 

Abaixo é apresentado de forma resumida, os principais pontos evidenciados 

pela entrevista (Quadro 16). 

 

Quadro 16 - Principais resultados da entrevista 
 

Características de gestão 

Estreita vinculação empresa-empresário, 
resultando numa gestão voltada aos objetivos 
pessoais do proprietário. Por outro lado, tem como 
consequência uma menor burocracia e disposição 
maior a riscos.  

Grau de compreensão 
sobre inovação e design 

Possui conhecimento tácito, mas sem uma 
conscientização clara do valor de sua aplicação. 
Evidência de que uma sensibilização interna prévia 
acerca do tema influencia positivamente nessa 
questão.  

Esforços e motivação 
para a inovação  

Existem esforços orientados à melhoria significativa 
dos produtos, processos de produção, bem como 
produtos novos para o mercado. A concorrência 
desempenha um papel fundamental na motivação 
para que a empresa esteja buscando melhorar ou 
desenvolver novos produtos.  

Fontes de inovação e 
desenvolvimento de 
novos produtos 

O processo de desenvolvimento de novos produtos 
se dá informalmente e de forma intuitiva. A 
capacidade de inovação é baseada na articulação 
das competências gerenciais e orientada à práticas 
como experimentação e adaptação de tecnologias. 
Essa prática é impulsionada pelas fontes externas 
de conhecimento (inovação aberta) com foco no 
usuário final. 

Desafios e barreiras para 
a inovação 

Recursos financeiros aparecem como principal 
apontamento, que, em grande parte, advém das 
barreiras externas do contexto Brasil (burocracia, 
carga tributária, etc). Outra barreira diz respeito às 
atitudes de compra dos clientes finais da empresa, 
que são conservadores em relação à utilização de 
produtos novos no mercado.  

Ambiente e cultura para 
mudança 

Colaboração interna voltada para melhorias não é 
formalizada dentro da empresa, e toda troca de 
conhecimentos e ideias é feita no dia a dia. A 
estrutura enxuta da ME propicia maior facilidade de 
comunicação interna e consequente envolvimento 
dos funcionários, e existe espaço para autonomia e 
flexibilidade para seguir novos caminhos. 

 (continua) 
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(continuação)  

Aplicação do Design 

Uso do design gráfico no desenvolvimento de 
embalagens e identidade visual por meio de 
consultoria externa. Priorização de aspectos visuais 
de apresentação da marca e dos produtos. No 
entanto, a aplicação do design no nível operacional 
é um indicativo de que a empresa já percebe o 
Design como uma ferramenta de diferenciação e 
construção do valor de marca (inovação de 
marketing).  

Planejamento financeiro 
para inovação 

Existe um planejamento básico orientado para 
investimentos em desenvolvimento de novos 
produtos. Uma parte desse investimento é 
destinado à divulgação dos produtos e ações 
promocionais, bem como no desenvolvimento das 
embalagens secundárias. Falta de indicadores 
claros na mensuração do retorno alcançado com a 
implementação das inovações no mercado.  

 
Fonte: elaborado pelo autor (2018). 
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5 PROPOSIÇÃO DO FRAMEWORK  

 
Para a elaboração da proposta do framework, durante o levantamento de 

referencial teórico, foi realizado um mapeamento das relações entre os temas 

inovação, design, complexidade e inovação guiada pelo design, resultando 

inicialmente na construção de um modelo conceitual, por meio da análise e 

conjugação dos constructos levantados na revisão de literatura.   

Posteriormente, após a análise da pesquisa de campo exploratória e dos 

artefatos já existentes, foi desenvolvida uma proposta de framework conceitual para 

a inserção do Design como vetor de inovação em microempresas industriais, 

sustentado principalmente pelos conceitos dos sistemas complexos adaptativos e 

pela abordagem metaprojetual. Este framework foi construído, desta forma, a partir 

da integração e articulação dos resultados advindos das pesquisas realizadas com o 

modelo conceitual inicial. 

 

5.1 MODELO CONCEITUAL 

Modelo conceitual aqui se refere a uma representação de um sistema, 

composto de conceitos que são usados para ajudar a conhecer, entender ou simular 

um assunto que o modelo está representando. O termo pode ser usado para se 

referir a abstrações de coisas no mundo real, sejam físicas ou sociais (“Conceptual 

model”, 2014).  A modelagem conceitual pode ser entendida como 

 
[...] o estágio em que os modelos são criados para representar a 
compreensão humana. Modelos conceituais são criados a partir de 
abstrações da realidade de acordo com a perspectiva de um indivíduo ou 
grupo de indivíduos. Abstrações são meios de especificar entidades e as 
relações entre entidades dentro do domínio de um campo do conhecimento 
[...] (MENDONÇA; ALMEIDA, 2012, p. 9). 
  
 

O modelo conceitual ilustrado na Figura 20 foi baseado no conceito dos 

sistemas complexos adaptativos, evidenciando as inter-relações entre metaprojeto, 

design, ambiente interno e ambiente externo. O modelo, que serviu posteriormente 

de base para a proposição do framework, representa um sistema modular composto 
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de camadas que se sobrepõem (overlays) com o objetivo de representar uma maior 

aderência à realidade singular, complexa e fluída das microempresas.  

 
Figura 20 - Modelo conceitual baseado em overlays 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 

 

De acordo com essa representação, os módulos (camadas) funcionariam 

como “lentes” translúcidas que afetam umas às outras por meio de um movimento 

contínuo de sobreposição e interação, afetando e sendo afetado pelo dinamismo 

característico de um sistema complexo adaptativo. A zona de intersecção entre as 

camadas sobrepostas configura a solução inovadora (Figura 21). 
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Fonte: elaborado pelo autor (2018). 

 

O modelo conceitual com todas as suas articulações é apresentado a seguir 

(Figura 22). O sistema é dependente essencialmente do ambiente externo 

complexo (1), na base do modelo, onde estão sobrepostas todas as demais, 

representando sua influência em todo o sistema. O ambiente interno da empresa 

(2) configura a primeira camada que contextualiza o momento projetual que é 

altamente dependente de fatores internos e por suas múltiplas interações com o 

ambiente externo. Nesta camada, os colaboradores e a gestão da empresa são 

elementos essenciais para um melhor entendimento do contexto, ajudando a 

compreender de perto o problema. Na zona central, situa-se a camada 

metaprojetual (3) que, com o suporte do design estratégico, se torna a forma motriz 

que irá direcionar o projeto por meio de sua capacidade de ver, prever e tornar 

visível estratégias inovadoras.  

Figura 21 - Sobreposição e interação das camadas 

 
Figura 22 - Modelo conceitual e suas relaçõesFigura 23 - Sobreposição e interação das camadas 
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Fonte: elaborado pelo autor (2018). 

 

A camada projetual (4) é a “lente” do fazer, avaliar e aprimorar que, com a 

atuação do design operacional e funcional (representado pela ação do designer) 

materializa a solução inovadora, representada pela zona de intersecção de todas as 

lentes sobrepostas (5).  Esta atuação contínua do designer, promove uma cultura de 

projeto (6) junto à empresa de forma gradativa, responsável e deliberada, que tende 

a se tornar uma cultura de inovação (7) alavancada principalmente pelo ciclo de 

experimentação e aprendizagem propiciadas por técnicas de design e pela dinâmica 

do sistema complexo adaptativo (autonomia, cooperação, agregação e auto-

organização) (8) que irá a longo prazo, e de forma orgânica, configurar uma 

microempresa orientada à inovação. 

Figura 22 - Modelo conceitual e suas relações 
 
Figura 24 - Framework conceitual resultante da pesquisaFigura 25 - Modelo conceitual 

e suas relações 
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5.2 FraME-i  

O framework proposto partiu da integração entre o modelo conceitual 

elaborado no decorrer da dissertação, com os resultados obtidos com a aplicação do 

questionário online, entrevista com o gestor de uma microempresa industrial e da 

análise de artefatos similares existentes na literatura.  

Um framework é uma ferramenta analítica que pode ser utilizada para fazer 

distinções conceituais e organizar ideias, e são úteis como dispositivos 

organizadores em pesquisas empíricas (“Conceptual framework”, 2014). É um 

conjunto de princípios que formam as bases para uma determinada ação, e auxilia 

diretamente nos processos de tomada de decisões e de resoluções de problemas, 

possibilitando o desenvolvimento de procedimentos, métodos ou técnicas (LIBÂNIO, 

2014). 

Aliada a esta definição, foi proposta a integração do modelo conceitual no 

processo de inserção do Design como vetor para a inovação em microempresas 

industriais, visando promover, por meio das competências de designer, gestor e 

colaboradores, uma cultura de projeto e por consequência uma cultura de inovação. 

O framework é sustentado pelos conceitos do Metaprojeto, Design Estratégico e 

Sistemas Complexos Adaptativos.  

O artefato, aqui nomeado pelo acrônimo FraME-i (Framework Metaprojetual 

para Inovação em Microempresas Industriais) é apresentado a seguir (Figura 23), 

com seus elementos, relações e características fundamentais. Vale destacar que 

não existe uma sequência linear para a interpretação do framework, tanto em vista 

do caráter interativo e iterativo dos métodos de design, bem como pela proposta 

inicial do modelo conceitual que traz como ancoragem uma realidade complexa e 

mutável. Os identificadores utilizados na imagem servem apenas como pontos de 

referência para explicitação dos elementos e respectivas descrições.  
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Fonte: elaborado pelo autor (2018). 

 

De acordo com a Figura 23, o framework traz como base um ambiente 

externo complexo, fluído e dinâmico (mercado, stakeholders, sociedade, etc.) 

configurando a camada básica do sistema [a]. Para que o Design seja inserido na 

microempresa como ferramenta para a inovação é imprescindível que, de um lado, 

haja uma predisposição à mudança por parte do proprietário ou gestor da empresa 

Figura 23 - Framework conceitual resultante da pesquisa 
 

Figura 26 - Framework conceitual resultante da pesquisa 
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[b] e, do outro, que o designer aproveite inicialmente um projeto pontual para que foi 

contratado (por ex. projeto de identidade visual ou embalagem) como uma 

oportunidade para iniciar a inserção do design como algo sistêmico e 

orientado à inovação [c]. Para isso, ele deve possuir também habilidades para 

gestão de processos e atuar, principalmente, como mediador na tarefa de inserção 

da cultura projetual. 

A camada contextual [d], primeira camada a ser sobreposta, visa 

compreender o cenário inicial, bem como sensibilizar a empresa a respeito da 

inovação e design:  

▪ Executar o briefing junto à gestão da empresa para levantamento de 

requisitos técnicos e de mercado; 

▪ Comprender o ambiente interno (cultura, recursos, capacidades,etc.), 

bem como sua relação com o ambiente externo; 

▪ Sensibilizar os colaboradores e a gestão da empresa por meio de 

rápidas apresentações e exemplos de sucesso; 

▪ Efetuar um diagnóstico inicial para identificar oportunidades de 

inovação por meio do preenchimento e análise do Radar da Inovação. 

 

A camada metaprojetual [e] corresponde à lente central do framework, 

articulando a aplicação do Design Estratégico (ver, prever e tornar visível), que 

compreende a construção das estratégias de inovação por meio de algumas 

técnicas como: 

▪ Contrabriefing: reflexão visando confrontar os objetivos iniciais do 

projeto (briefing) baseada na pesquisa contextual. Define limites e 

orienta escolhas futuras; 

▪ Pesquisa Blue Sky: levantamento de tendências e oportunidades 

externas ao contexto do projeto.  Direciona e inspira a criatividade; 

▪ Cenários: definição de metatendências a partir da análise das 

pesquisas anteriores, utilizando como auxílio ferramentas visuais 

(painel semântico, gráfico de polaridades, etc). Constroem visões ou 

trajetórias para inovação. 
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A partir desta lente metaprojetual temos como primeira saída do framework 

(output), na zona de intersecção intermediária [f], os conceitos projetuais 

(concepts) que irão nortear o desenvolvimento do projeto em si. 

Já a camada posterior, camada projetual [g] possui a característica 

operacional do Design, ou seja, a execução (fazer, testar e aprimorar), bem como 

voltada à especificação da solução. A solução inovadora surge, então, a partir da 

intersecção da lente projetual com as demais lentes (metaprojetual, contextual e 

ambiente externo) [h], em que será devidamente implementada a partir de um plano 

de design. 

O plano de design (em analogia à ferramenta da área de gestão denominada 

plano de negócios) fornecerá um guia para operacionalizar o projeto industrial e 

monitorar a situação em relação aos objetivos definidos. Poderá ajudar a organizar 

as informações e identificar falhas que podem se tornar erros futuros do projeto, e 

deverá ser preenchido colaborativamente entre designer, gestor(es) da empresa e 

funcionários da área de produção. Como escopo básico pode contemplar: 

▪ Objetivos: oportunidade que está sendo explorada e resultados 

esperados a partir da implementação da solução; 

▪ Características da solução: forma, função, significado e valores 

tangíveis e intangíveis; 

▪ Ações: etapas necessárias para implementação e avaliação da 

solução; 

▪ Requisitos de fabricação: definição de especificações técnicas; 

▪ Parcerias: stakeholders para atividades de cocriação, testes e 

aprimoramento (inovação aberta); 

▪ Investimentos: escopo orçamentário e alternativas de financiamento 

para o projeto;  

▪ Métricas de desempenho: definição de indicadores para avaliação e 

comunicação dos resultados entre gestores, colaboradores e parceiros 

de projeto;   

▪ Proteção: estratégias para segurança da propriedade industrial 

(patente). 
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Finalmente como dinâmica consolidadora, temos a formação de uma cultura 

projetual na empresa [i] com a inserção gradativa, responsável e deliberada do 

Design pelo designer (ou empresa de consultoria), que ao longo do tempo irá 

conformar uma microempresa orientada à inovação [j], por meio da aprendizaqem 

experiencial trazida pelas técnicas de design e pelo movimento orgânico de um 

sistema complexo adaptativo.  
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6 CONCLUSÃO  

 

O objetivo do estudo foi propor um artefato (framework conceitual) para a 

inserção do Design como elemento estratégico para a inovação em microempresas 

industriais. Para alcançar este objetivo, a metodologia utilizada foi a Design Science 

Research (DSR), Como a DSR propõe a construção de um artefato (constructo, 

modelo, método, etc.) a partir do seu próprio ambiente de aplicação, o framework foi 

elaborado tendo como objeto de estudo uma microempresa do setor industrial da 

região do Vale do Paraíba Paulista, bem como profissionais de empresas de 

diferentes setores da mesma região.  

Na fase preliminar da pesquisa, o questionário de levantamento online trouxe 

importantes insights acerca do contexto geral da inovação e design nas empresas 

da região estudada, evidenciando que, apesar de pontuais existem iniciativas 

voltadas para a inovação e aplicações do design operacional por estas empresas, 

além de uma certa percepção do Design como vetor para a inovação, entre outros 

aspectos. A falta de interesse das empresas nessa temática também apareceu neste 

levantamento, e pôde ser destacada como uma possível barreira à inovação nestes 

ambientes.  

A identificação da oportunidade em campo, por meio da exploração inicial 

com a aplicação deste questionário, motivou a revisão de literatura existente para 

um cruzamento de teorias ligadas ao design, complexidade e inovação. Já o 

levantamento de artefatos existentes foi realizado na tentativa de entendimento da 

sistematização da inserção do design em microempresas como elemento 

estratégico. No entanto, foi identificado que a maior parte dos estudos publicados 

não traziam de fato propostas de artefatos e não tratavam especificamente da 

inserção do Design considerando os ambientes das micro e pequenas empresas 

(MPEs). Foi constatado que as publicações que tinham como objeto de estudo o 

universo das MPEs, a tônica recorrente era o processo de desenvolvimento de 

produtos sob a ótica metodológica do design no âmbito operacional, não englobando 

o design estratégico. 
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Já com a aplicação da entrevista na microempresa industrial ficou constatado 

que, aspectos como uma menor burocracia e maior flexibilidade interna, devido ao 

seu porte, podem favorecer um ambiente para a inovação, bem como o papel 

fundamental que o gestor e o designer desempenham nesse processo de 

impulsionar a mudança. Também foi demonstrado que um processo informal de 

desenvolvimento baseado na experimentação e que se vale de fontes externas de 

conhecimento também é uma realidade nestes ambientes, propiciando um terreno 

fértil para a aplicabilidade das abordagens da inovação guiada pelo design.  

No entanto, verificou-se algumas fragilidades em relação às implementações 

de novas soluções no mercado, como por exemplo aspectos financeiros e de gestão 

da propriedade industrial. Já uma eventual dificuldade interna de entendimento de 

alguns conceitos, principalmente em relação ao Design, poderia ser superada por 

meio de atividades de capacitação e sensibilização, cruciais para a inserção do 

design e motivação dos colaboradores.  

Durante o desenvolvimento do estudo, a modelagem conceitual foi 

fundamental para o relacionamento dos conceitos explorados no levantamento 

teórico com os resultados da pesquisa em campo, bem como para a posterior 

proposição do framework, objetivo deste trabalho. A proposta para o framework, 

nomeado de FraME-i (Framework Metaprojetual para Inovação em Microempresas 

Industriais), trouxe como alicerce um sistema modular baseado em overlays que se 

sobrepõem a um ambiente externo complexo e que tem como principais drivers: 

uma camada contextual, camada metaprojetual e uma camada projetual. Na zona de 

intersecção entre estas camadas tem-se como saída a solução inovadora.  

O framework trouxe uma abordagem que parte de uma predisposição 

organizacional voltada à mudança e do designer como mediador, que insere o 

design de forma gradativa, responsável e deliberada por meio da interação entre as 

principais camadas do framework, tendo como força central o metaprojeto e as 

ferramentas do Design Estratégico.  

A solução inovadora depende da interação entre estas camadas, mas 

também da articulação de alguns pontos-chave, como por exemplo: diagnóstico 

prévio interno, sensibilização, elaboração de cenários, conceitos projetuais e um 
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plano de design que especifique a solução visando sua operacionalização e 

retroalimentação. Neste sentido, a cultura projetual, a longo prazo, tende a se 

consolidar em uma cultura de inovação, impulsionada principalmente pela 

aprendizagem experiencial e pela dinâmica dos sistemas complexos adaptativos.  

O suporte às MPEs em disciplinas do Design muitas vezes é negligenciado 

por grande parte dos designers e consultorias de mercado. Pequenos negócios, da 

mesma forma que as grandes corporações, possuem uma imagem a ser construída, 

produtos, embalagens, comunicação, ergonomia, ambientes, etc., configurando 

desta forma, diversas oportunidades para a atuação de forma sistêmica, sistemática 

e estratégica do Design.  

De certa forma, embora haja iniciativas voltadas à inovação nessas 

empresas, e seus produtos sejam baseados em boas ideias, eles não conseguem 

atingir seu potencial e trazer o retorno esperado. Assim, o uso do Design para obter 

vantagem competitiva é fundamental, mas depende também da capacidade de 

gestão de design na empresa que, neste caso, depende da atuação de um suporte 

externo na figura de um designer experiente ou consultoria especializada.  

Isto esbarra também na sensibilização por parte dos gestores e colaboradores 

da importância do Design, seu valor e capacidade estratégica de alavancar as 

inovações. Essa percepção de que o design é relevante para a empresa, tem que vir 

prioritariamente da gestão, pelo seu proprietário ou diretor. Desta forma, 

consciência, compreensão, prática e comunicação de desempenho aqui é 

fundamental. 

A intenção do FraME-i não é ser um método formal, mas sim apontar 

caminhos e inspiração para novas proposições. Sua implementação deve ser flexível 

às necessidades das MPEs e da inovação que se pretende desenhar. Este trabalho 

é uma proposta inicial de como o Design pode ser inserido nas microempresas, de 

forma que articule técnicas para uma modelagem estratégica que permita alavancar 

a inovação, bem como sugerir diretrizes para a construção de uma plataforma de 

gestão do projeto de design nessas empresas. 
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Ao realizar as etapas previstas pelo método, este estudo atendeu ao objetivo 

geral do trabalho e parcialmente à metodologia proposta para sua condução, pois 

não foi possível executar a instanciação do artefato em seu ambiente. 

 

6.1 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Apesar de atingir os objetivos e procedimentos propostos, esta pesquisa 

possui aspectos que representam possíveis fragilidades para sua generalização. A 

principal limitação do estudo refere-se à utilização de apenas uma empresa para 

análise de processo na pesquisa de campo e proposição do artefato. Apesar do 

perfil da empresa estar dentro do contexto pesquisado, ser relevante e justificável 

para este estudo, a comparação com outros ambientes organizacionais poderia 

aperfeiçoar o framework proposto.  

Também, devido ao limite de tempo, não foi possível testar o artefato por 

meio da sua aplicação em campo e realizar uma avaliação junto aos profissionais da 

área do Design que já possuam alguma experiência com o Design Estratégico no 

mercado, o que permitiria certificar a aplicabilidade do FraME-i, e também viabilizar 

um novo ciclo de desenvolvimento para aprimorar o artefato.  

No entanto, para esta implementação prática do artefato na íntegra, um 

ambiente organizacional predisposto à mudança e o treinamento do designer 

(condutor do processo) nos princípios teóricos e técnicas previstas no framework, 

são fundamentais para viabilizar sua aplicação. 

  

6.2 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Desta forma, como sugestão para trabalhos futuros, orienta-se o 

desenvolvimento de novos estudos que implementem o FraME-i em diferentes 

MPEs, realizando as devidas adaptações para seu funcionamento e trazendo uma 

abordagem mais prática para facilitar sua utilização pelas empresas. Outro estudo 

importante dentro desta temática, seria a avaliação das técnicas do Design 

Estratégico (pesquisa blue sky, cenários, etc) como ferramentas eficientes dentro do 

contexto interno dos pequenos negócios industriais. Este estudo permitiria a 
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definição das fragilidades e pontos fortes das técnicas dentro destes ambientes, bem 

como melhores práticas para sua condução, possibilitando selecionar com melhor 

propriedade as ferramentas mais adequadas para a inclusão em uma possível 

versão aprimorada do FraME-i.  

Esta pesquisa é resultado de uma iniciativa em prol de uma ciência projetual 

(Design Science) que, cada vez mais, se aproxima do meio acadêmico tradicional 

em busca de soluções para problemas complexos da sociedade, por meio de 

trabalhos relevantes e mais próximos da realidade que as empresas vivenciam. 

Desta forma, como última sugestão, mediante uma lacuna identificada por este 

trabalho, seria importante para o desenvolvimento da Design Science no Brasil, um 

maior número de pesquisas no país que preconizem a utilização do método DSR 

para a condução de seus estudos, bem como a proposição de artefatos voltados 

para o Design nas MPEs, tendo em vista a escassez de publicações que utilizam 

esta abordagem.   
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GLOSSÁRIO 

 

AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO (ALI) - Programa nacional criado pelo 
SEBRAE, em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), a fim de atingir pequenos negócios e seus proprietários. 
Bolsistas são selecionados e capacitados pelo SEBRAE para sugerir ações que 
incrementem a competitividade e inovação em empresas de pequeno porte. O 
público-alvo são pequenos negócios com potencial inovador dos setores: indústria, 
comércio ou serviços. 
 
BRIEFING - Visa transmitir e organizar o entendimento sobre algo atuando como um 
ponto de partida no ato projetual a fim de propiciar a fluidez e a integridade da 
informação na resolução do problema (PHILLIPS, 2008). Tem por objetivo captar e 
validar informações para a melhor compreensão do contexto e é um dos meios para 
formalizar as necessidades ou aspirações que devem ser transpostas ao projeto. 
 
CONTRABRIEFING - Esclarecimento dos objetivos do projeto como resultado do 
confronto com as informações levantadas no contexto e o briefing proposto 
inicialmente. Essas informações permitem ao designer realizar uma nova 
problematização, normalmente, mais assertiva do que a proposta original 
(OLIVEIRA, 2011). 
 
CLASSE DE PROBLEMAS - Organização de um conjunto de problemas, práticos 
ou teóricos, que contenha artefatos avaliados, ou não, úteis para a ação nas 
organizações. As classes de problemas permitem que os artefatos e, por 
consequência, suas soluções, não sejam apenas uma resposta pontual a certo 
problema em determinado contexto (LACERDA et al., 2013). 
 
CONSTRUCTOS - Conceitos que formam o vocabulário de um domínio. Eles 
constituem uma conceituação utilizada para descrever os problemas dentro do 
domínio e para especificar as respectivas soluções. Eles podem ser extremamente 
úteis para designers e pesquisadores (LACERDA et al., 2013). 
 
FRAMEWORK - Estrutura conceitual básica utilizada para auxiliar na gestão de 
ambientes organizacionais complexos. 
 
INSTANCIAÇÕES - São os artefatos que, segundo a abordagem da Design 
Science, informam como implementar ou utilizar determinado artefato e seus 
possíveis resultados. Nesse sentido, as instanciações podem se referir a um 
determinado artefato ou à articulação de diversos artefatos para a produção de um 
resultado em um contexto (LACERDA et al., 2013).  
 
SONAL - Software livre para pesquisa qualitativa. Ele permite organizar, transcrever, 
codificar e analisar arquivos de áudio/vídeo. É utilizado para analisar dados com 
diferentes métodos, incluindo análise de duração, frequências de palavras e análise 
de conversas.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO (survey online) 

 
Conhecendo o Contexto da Inovação em Empresas do Vale do Paraíba Paulista 

Pesquisa para Projeto de Mestrado 

*Obrigatório 

 

Informações Gerais 

NOTA: Para efeito de orientação e maior entendimento, neste questionário o termo 

“INOVAÇÃO” se refere a implementação de um novo produto, serviço ou processo 

na empresa ou de melhorias significativas nos mesmos. Ou seja, um aspecto geral 

de uma inovação é que ela deve ter sido implementada. Um produto novo ou 

melhorado é implementado quando introduzido no mercado. Novos processos, 

métodos de marketing e métodos organizacionais são implementados quando eles 

são efetivamente utilizados na prática pelas empresas. 

 

1. SEXO 

Feminino  Masculino 

 

2. IDADE 

de 18 a 24 anos 

de 25 a 29 anos 

de 30 a 44 anos 

de 45 a 54 anos 

55 anos ou mais 

 

3. QUAL O PORTE DA EMPRESA ONDE VOCÊ TRABALHA: * 

MICROEMPRESA (Indústria: até 19 empregados – Comércio/serviços: até 9 

empregados) 

PEQUENA EMPRESA (Indústria: de 20 a 99 empregados – 

Comércio/serviços: de 10 a 49 empregados) 

MÉDIA EMPRESA (Indústria: de 100 a 499 empregados – Comércio/serviços 

de 50 a 99 empregados) 
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GRANDE EMPRESA (Indústria: acima de 500 empregados – 

Comércio/serviços mais de 99 empregados) 

 

4. QUAL O SEGMENTO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA: * 

Agropecuária 

Comércio 

Construção Civil 

Indústria 

Saúde 

Serviços 

Outro: _________________________ 

 

5. EM QUAL REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA A EMPRESA ESTÁ 

INSTALADA: * 

GUARATINGUETÁ (Aparecida, Cachoeira Paulista, Canas, Cruzeiro, Guará, 

Lavrinhas, Lorena, Piquete, Potim, Queluz e Roseira) 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (Caçapava, Igaratá, Jacareí, Pindamonhangaba, 

Santa Branca, São José, Taubaté e Tremembé) 

PARAIBUNA e PARAITINGA (Cunha, Jambeiro, Lagoinha, Natividade da 

Serra, Paraibuna, Redenção da Serra e São Luiz do Paraitinga) 

CAMPOS DO JORDÃO (Campos do Jordão, Monteiro Lobato, Santo Antônio 

do Pinhal e São Bento do Sapucaí) 

BANANAL (Arapeí, Areias, Bananal, São José do Barreiro e Silveiras) 

 

6. SEU CARGO NA EMPRESA É DE NÍVEL * 

Operacional 

Supervisão 

Gerência 

Direção 

Outro:_________________________ 
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7. SUA EMPRESA DESENVOLVE OU JÁ DESENVOLVEU ALGUMA AÇÃO 

VOLTADA À INOVAÇÃO? * 

Sim  Não 

 

8. O QUE VOCÊ ACHA QUE IMPOSSIBILITOU A INOVAÇÃO NA EMPRESA: 

* 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

9. QUAL FOI A FONTE UTILIZADA PARA GERAR INOVAÇÃO NA 

EMPRESA: * 

Entendese o termo "fonte" como sendo a origem do estímulo para inovar, de onde veio a 

oportunidade para inovar. 

EQUIPE INTERNA 

PARCERIA COM FORNECEDOR 

PARCERIA COM CLIENTE 

PARCERIA COM UNIVERSIDADE 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSULTOR EXTERNO 

Outro:_____________________ 

 

10. A EMPRESA PERMITE A TROCA DE CONHECIMENTO E 

COLABORAÇÃO ENTRE ÁREAS, DEPARTAMENTOS OU 

FUNCIONÁRIOS? * 

Sim, permite e incentiva 

Sim, permite mas não incentiva 

Não 

 

11. SE SIM (permite a troca de conhecimento), DE QUE MANEIRA 

ACONTECE A COLABORAÇÃO NA EMPRESA? 
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____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

12. SE VOCÊ FOSSE CONVIDADO A PARTICIPAR DE UMA EQUIPE COM O 

OBJETIVO DE DESENVOLVER IDEIAS INOVADORAS EM ALGUMA 

ÁREA NA SUA EMPRESA, VOCÊ ACEITARIA? * 

Sim   

Não 

Talvez 

 

13. QUAIS SERIAM AS CONDIÇÕES PARA QUE VOCÊ ACEITASSE? * 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

14. VOCÊ JÁ OUVIU FALAR DE “DESIGN” COMO ATIVIDADE OU MÉTODO 

PARA SE CHEGAR À INOVAÇÃO? * 

Sim  Não 

 

15. SUA EMPRESA JÁ FEZ USO DO DESIGN EM ALGUM MOMENTO, SEJA 

POR MEIO DE UMA EMPRESA CONTRATADA OU DE UM 

FUNCIONÁRIO? * 

Sim  Não 

 

16. SELECIONE A SEGUIR QUAIS APLICAÇÕES DO DESIGN JÁ FORAM 

UTILIZADAS NA EMPRESA. * 

Você pode selecionar mais de uma opção se necessário: 

 

DESIGN GRÁFICO (concepção de logotipo, material impresso da empresa, 

etc) 

DESIGN DE EMBALAGENS (rótulos, caixas, sacolas, etc) 

DESIGN DE PRODUTOS 
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DESIGN DIGITAL (desenvolvimento de sites, aplicativos, etc) 

DESIGN ESTRATÉGICO (modelos de negócios, serviços) 

Outro:________________ 

 

17. EM QUE TIPO DE PROBLEMA VOCÊ ACREDITA QUE O DESIGN POSSA 

AJUDAR NA SUA EMPRESA? * 

Você pode selecionar mais de uma opção caso preferir: 

 

Criar um logotipo e uma identidade visual 

Elaborar material gráfico para a empresa (folhetos, cartões, adesivos, etc) 

Desenvolver uma nova linha de embalagens 

Desenvolver um novo produto ou serviço 

Aprimorar processos internos da empresa 

Promover uma cultura para a inovação 

Outro:________________________ 

 

18. PODERIA DEIXAR A SEGUIR SEU NOME E EMAIL PARA CONTATO 

CASO NECESSÁRIO UMA FUTURA CONSULTA PARA COMPLEMENTAR 

ESTA PESQUISA? 

(opcional) 

____________________________________________________ 
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APÊNDICE B – TEMPLATE PARA QUESTIONÁRIO ONLINE  
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APÊNDICE C – RESUMO GERAL DAS RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO 

(SURVEY ONLINE) 
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*omitidas as respostas por motivo de confidencialidade dos dados  
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APÊNDICE D - ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM GESTOR 

 
1. Informações da empresa: tempo de existência / segmento de atuação / 

produtos desenvolvidos / nº de funcionários 

2. Função / responsabilidade na empresa 

3. Qual o seu grau de familiaridade ou compreensão com os conceitos inovação 

e design? 

4. Sobre a palestra proferida no início, acha interessante sua aplicação 

enquanto ferramenta de sensibilização?  

5. Existem iniciativas voltadas à inovação na empresa?  

6. Se sim, quais foram as ações realizadas e quais foram os resultados 

alcançados?  

7. Se não, por que não? 

8. Na sua opinião quais os desafios ou barreiras para se inovar na empresa?  

9. Como se dá a exploração de novas oportunidades na empresa? (fontes 

externas ou internas) 

10. Qual o posicionamento da empresa em termos de colaboração interna, troca 

de conhecimentos e espaço para a criatividade? 

11. E em relação à mudança, existe incentivo ou autonomia para novas formas 

de pensar e agir (ambiente e cultura)? 

12. Na sua opinião, seria viável dentro do cotidiano da empresa reuniões 

periódicas voltadas à inovação, com a participação de todas as áreas da 

empresa? Porque? 

13. A gestão da empresa possui um entendimento dos benefícios e da 

importância dos investimentos em inovação? 

14. Existem alguns paradigmas ou barreiras culturais que você acredita que 

precisam ser rompidos para que a inovação seja trabalhada dentro da 

empresa de forma mais intensa? Quais? 

15. Como as estratégias são elaboradas na empresa? (produtos, comercial, 

marketing, etc) 

16. Como acontece a relação entre a empresa e o desenvolvimento de novos 

produtos? 
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17. O design já foi aplicado na empresa em algum momento?  

18. Se sim, quais foram os resultados alcançados? (tangíveis e intangíveis). Se 

não, porque não? 

19. Na sua opinião, quais os desafios foram percebidos no processo? 

20. A inovação e/ou o design fazem parte do planejamento financeiro da 

empresa? Porque? 

21. Conhece ou já fez uso de alguma ferramenta de financiamento voltado para a 

aplicação do design na empresa? 

22. Gostaria de colocar alguma observação final sobre a temática? 
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(questionário online) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA - UNIFATEA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESIGN, TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO – MESTRADO PROFISSIONAL 

 

PESQUISA: Conhecendo o Contexto da Inovação em Empresas do Vale do Paraíba 

Paulista. 

COORDENAÇÃO: Pesquisador Arlington Martins de Siqueira 

 

1. NATUREZA DA PESQUISA: Você está sendo convidado a participar desta pesquisa 

que tem como finalidade levantar informações sobre o contexto da inovação e do 

design em empresas da região do Vale do Paraíba Paulista. 

 

2. PARTICIPANTES DA PESQUISA: Participarão desta pesquisa profissionais que 

atuam em empresas de diversos segmentos na região do Vale do Paraíba Paulista. 

 

3. ENVOLVIMENTO NA PESQUISA: Ao participar deste estudo você fará parte dos 

profissionais envolvidos com a pesquisa e poderá ser acionado para etapas 

posteriores, como: entrevistas, responder a questionários e grupo de estudo. Você 

tem a liberdade de se recusar a participar de qualquer dinâmica bem como de 

expressar sua opinião pessoal a qualquer momento em que questões forem 

levantadas, tendo a liberdade de desistir de participar a qualquer tempo que decida 

sem qualquer prejuízo. No entanto solicitamos sua colaboração para que possamos 

obter melhores resultados da pesquisa. 

 

4. RISCOS E DESCONFORTO: a participação nesta pesquisa não traz complicações 

legais de nenhuma ordem e os procedimentos utilizados obedecem aos critérios da 

ética na Pesquisa com Seres Humanos conforme a Resolução nº 196/96 do 

Conselho Nacional de saúde. Nenhum dos procedimentos utilizados oferece riscos à 

sua dignidade. 
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5. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações coletadas nesta investigação são 

estritamente confidenciais. Acima de tudo interessam os dados coletivos e não 

aspectos particulares de cada participante. 

 
6. BENEFÍCIOS: Ao participar desta pesquisa, o(a) Sr.(a). não terá nenhum benefício 

direto imediato. Entretanto, espera-se que futuramente os resultados deste estudo 

sejam usados em benefício do estado da arte da pesquisa relacionada ao Design e 

Inovação e que você e/ou sua empresa possa usufruir desses benefícios. 

 
7. PAGAMENTO: Você não terá nenhum tipo de despesa por participar deste estudo, 

bem como não receberá nenhum tipo de pagamento por sua participação. 

 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para que 

possamos desenvolver as dinâmicas para a pesquisa. Informo também que caso seja 

informado seu nome ou e-mail no final deste questionário, estas informações não serão 

divulgadas sob nenhuma hipótese. 

 

Pesquisador: Arlington Martins de Siqueira 

Telefone: (12) 98216-3398 - e-mail: arlingtonsiqueira@gmail.com  

Comitê de Ética em Pesquisa – UNIFATEA 

Endereço: Av. Peixoto de Castro, 539, Vila Celeste - CEP: 12606-560 - Lorena/SP – Brasil - 

Telefone: (12) 2124-2849  E-mail: cep@fatea.br 

  

mailto:arlingtonsiqueira@gmail.com
mailto:cep@fatea.br
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APÊNDICE F – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA APLICAÇÃO DE ENTREVISTA 

 

Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado(a) e participar na 

pesquisa de campo referente ao projeto intitulado PROPOSIÇÃO DE FRAMEWORK PARA 

INSERÇÃO DO DESIGN COMO FATOR DE INOVAÇÃO EM MICROEMPRESAS 

INDUSTRIAIS DO VALE DO PARAÍBA PAULISTA desenvolvido por ARLINGTON 

MARTINS DE SIQUEIRA. Fui informado(a), ainda, de que a pesquisa é orientada pelo 

PROF. DR. HENRIQUE MARTINS GALVÃO, a quem poderei contatar a qualquer momento 

que julgar necessário por meio do e-mail: galvaohm@gmail.com. 

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer 

incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar para o 

sucesso da pesquisa. Fui informado(a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, 

que, em linhas gerais é levantar informações sobre o contexto da inovação e do design em 

microempresas industriais situadas na região do Vale do Paraíba Paulista.  

Fui também esclarecido(a) de que os usos das informações por mim oferecidas 

estão submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos, da 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde, do 

Ministério da Saúde. 

Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de entrevista 

semiestruturada a ser gravada a partir da assinatura desta autorização. O acesso e a 

análise dos dados coletados se farão apenas pelo pesquisador e seu orientador. 

Fui ainda informado(a) de que posso me retirar desse estudo a qualquer momento, 

sem prejuízo para meu acompanhamento ou sofrer quaisquer sanções ou 

constrangimentos.  

Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP). 

______________________, _____ de ________________ de ___________ 

 

Assinatura do(a) participante: ______________________________ 

 

Assinatura do pesquisador: ________________________________ 
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Pesquisador: Arlington Martins de Siqueira 
Telefone: (12) 98216-3398 - e-mail: arlingtonsiqueira@gmail.com  
Comitê de Ética em Pesquisa – UNIFATEA 
Endereço: Av. Peixoto de Castro, 539, Vila Celeste - CEP: 12606-560 - Lorena/SP – Brasil - Telefone: 
(12) 2124-2849  E-mail: cep@fatea.br 
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ANEXO A – TÓPICOS PARA CONDUÇÃO DE METAPROJETO 

 
 

Tópicos Componentes Características gerais Procedimentos 

Fatores 
mercadológicos 

Cenário, visão e 
concept 

O cenário, tanto existente 
quanto futuro, é entendido 
como o local onde ocorrem 
os fatos, o espaço para a 
representação de uma 
história. É constituído por 
três elementos: visão, 
motivação e propostas 
conceituais (arquitetura do 
cenário). 
 
A visão proporciona uma 
imagem hipotética do futuro 
(como seria o mundo 
se...?). Concept é a 
possibilidade projetual que 
surge a partir da visão, 
tornando a ideia mais clara.  

• Planejamento de 
cenários. 

• Pesquisa blue sky. 

• Briefing e 
contrabriefing. 

• Mapa projetual 
descritivo e gráfico. 

• Conceito sintético. 
 
 

Identidade 

A identidade se obtém por 
meio de uma real e 
coerente integração entre 
produto, produção, vendas 
e comunicação. 

• Pesquisas sobre o 
perfil da empresa que 
produz ou produzirá o 
produto. 

• Quadros analíticos e 
gráficos. 

Missão 
A missão é o motivo da 
existência da própria 
empresa. 

Definição e alimentação 
da missão da empresa. 

Posicionamento 
estratégico 

A posição ou faixa que uma 
empresa atua ou pretende 
ocupar dentro do mercado.  

Segmentação de 
mercado. 

(continua) 
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(continuação) 
 

Tópicos Componentes Características gerais Procedimentos 

Sistema 
produto/design 

Produto, 
comunicação, 
distribuição e 
serviço 

Pode-se definir o sistema 
produto/design como o 
estudo dos atributos 
existentes no âmbito físico, 
do serviço, da 
comunicação e dos valores 
imateriais de um produto. 

Avaliar a unidade formal, 
harmonia visual, 
coerência entre as partes 
e mensagem percebida 
por todo o sistema 
produto. 

Sustentabilidade 
socioambiental 

Tecnologia e 
produto 
ecossustentável/e
coeficiente 

Prever de forma sistêmica 
e antecipada linhas guias 
para promover a 
reutilização e reciclagem 
do produto. 
Buscar uma interação 
adequada entre design, 
produção industrial e 
sustentabilidade ambiental: 
produto ecoeficiente. 

• Projetar o ciclo de 
vida inteiro do 
produto (Life Cycle 
Design). 

• Definição de 
materiais e processos 
de baixo impacto 
ambiental. 

• Utilização de poucos 
componentes no 
produto e com 
facilidade para 
desmembramento. 

• Potencializar a 
extensão de uso e de 
vida do produto. 

Influências 
socioculturais 

Cultura, território, 
ética e estética 

Devem ser considerados 
os fatores socioculturais de 
maior relevância como 
possível referência para a 
concepção do novo 
produto/serviço. 

Utilização de painéis 
iconográficos, bem como 
tabelas e gráficos 
comparativos 
demonstrando o 
percentual de 
identificação do produto 
com o seu tempo ou com 
o cenário prospectado. 

(continua) 
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(continuação) 

Tecnologia produtiva 
e materiais 
empregados  

Materiais, 
processos 
produtivos e 
fatores estésicos 

Os produtos passaram a 
ser concebidos não 
somente por meio dos 
fatores funcionais e 
produtivos, mas, de igual 
forma, por meio dos fatores 
estésicos (sensibilidade, 
emoção e sentimento). 

• Características 
materiais do produto 
a partir do 
desmembramento 
dos componentes. 

• Características 
dimensionais do 
produto e seus 
componentes. 

• Cadeia produtiva dos 
materiais 
empregados no 
produto. 

• Processo produtivo 
aplicado ao produto. 

Fatores tipológico- 
formais e 
ergonômicos 

Forma, função,  
ergonomia e 
emoção 

Os fatores de uso, 
tipológicos e ergonômicos, 
aplicados aos produtos 
industriais podem também 
delinear a tipologia formal 
dos produtos. A forma não 
segue mais a função, mas 
a emoção e o bom- senso. 

Análise da tipologia 
formal, tipologia de uso e 
aspectos ergonômicos do 
produto, considerando as 
funções primárias e 
secundárias bem como 
todas as interações 
possíveis em relação ao 
usuário. 

 
Fonte: adaptado de Moraes (2010a). 
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ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA E 

PESQUISA 
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