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RESUMO 

 

O Design e a Gestão de Design propõem-se a maximizar os processos 

administrativos. Nesta pesquisa, confrontou-se as práticas profissionais encontradas 

em uma secretaria acadêmica de uma instituição particular de ensino superior e os 

conceitos do Design com o objetivo de identificar as contribuições que a Gestão de 

Design pode oferecer se comparada aos atuais processos de trabalho aplicados na 

Secretaria Acadêmica. Foi realizada uma revisão da literatura que contextualizou a 

gestão de design e o ambiente organizacional de Instituições de Ensino Superior. 

Quanto a abordagem metodológica, caracteriza-se pela pesquisa exploratória de 

natureza quantitativa, realizada por meio de pesquisa bibliográfica e de estudo de 

caso. Aplicou-se, como ferramenta uma pesquisa com os colaboradores sobre a 

percepção acerca do atual ambiente organizacional e sua relação com o design, 

além da elaboração de correlações entre as atividades processuais da Secretaria 

Acadêmica e o número de atendimentos realizados por funcionários do setor. A 

discussão identificou que há uma relação entre as práticas processuais na secretaria 

acadêmica e a gestão de design. Concluiu-se que a gestão de design pode ser útil a 

um ambiente organizacional, aplicada de maneira extensiva ou em uma área 

específica. 

 

Palavras chave: Design; Gestão; Gestão de Design; Secretaria Acadêmica; 

Universidade Particular. 
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ABSTRACT 

 

Design and Design Management propose to maximize administrative processes. In 

this research, was analyzed the professional practices in a secretary of a private 

university and the concepts of Design with objective to identify the contributions that 

the Design Management can offer compared to the current work processes applied in 

the Secretariat Academic.  Was realized a literature revision and was presented the 

context of design management and the organizational environment to the university. 

The methodology is a case study. Was applied a research with the collaborators 

about the perception, in relation the current organizational environment and its 

relationship with design, besides that, the elaboration of correlations between the 

procedural activities of the Academic Secretariat and the number of attendances 

realized by employees in the sector, were collected. The discussion identified that 

there is a relationship between procedural practices in the academic secretariat and 

design management. It was concluded that design management can be useful to an 

organizational environment, applied in an extensively or in a specific area. 

 

Keywords: Design; Management; Design Management; Academic secretary; Private 

university. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O contexto atual das organizações é dinâmico e desafiador, vivemos tempos 

de extrema globalização, que possui como uma de suas principais características a 

disponibilidade de acesso e divulgação da informação quase ao mesmo tempo em 

que é gerada. 

Desse modo as estratégias empresariais tornam-se ineficientes em um curto 

espaço de tempo, exigindo que as empresas empreendam um esforço cada vez 

maior na melhoria e inovação de seus processos produtivos e na sua estrutura 

organizacional. 

Diante desse cenário, amplia-se a necessidade de identificar novas 

abordagens de mudança e melhoria em processos que sejam capazes de integrar 

os diversos setores e níveis organizacionais, alinhando objetivos e metas na busca 

por diferenciação diante dos seus concorrentes. 

Para tanto, o design se apresenta como alternativa valiosa para agregar valor 

aos serviços e produtos Para Mozota, Klöpsch e Costa (2011), o design é uma 

atividade de natureza criativa e está relacionado com a qualidade do 

desenvolvimento e entrega de objetos, processos, serviços e seus sistemas em 

ciclos de vida completos, podendo, portanto permear as diversas áreas de uma 

organização. Assim, o design consiste num conjunto de atividades que se 

relacionam ao processo de gestão 

O processo de gestão e administração compreende a busca integrada por 

meio do esforço humano que objetiva estabilidade e crescimento dentro do seu 

escopo de atuação, uma boa gestão é estratégia para solução de problemas no 

ambiente organizacional (CHIAVENATO, 2003). 

A gestão como um processo deve ser capaz de compreender e incorporar 

novas abordagens e metodologias. Esse processo considera primeiramente as 

pessoas e tão logo os recursos disponíveis para que haja sinergia entre ambos com 

vistas ao alcance de resultados positivos e satisfatórios. 

A gestão de design converge suas diversas capacidades com os aspectos 

que envolvem os processos de gestão nas organizações. Para Mozota, Klöpsch e 

Costa (2011), a gestão de design propõe desenvolver métodos de integração do 

design no ambiente corporativo. 
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Baseado no exposto, o desenvolvimento do estudo e seu recorte geográfico 

analisa a viabilidade de aplicação da gestão de design em uma Instituição de Ensino 

Superior Particular de grande porte, localizada no Vale do Paraíba, estado de São 

Paulo e o objeto de estudo a secretaria acadêmica e seu ambiente organizacional, 

principalmente, a abordagem pretende conhecer a percepção sobre o design e a 

gestão de design, partindo da visão dos funcionários relacionadas aos conceitos que 

orientam os modelos de gestão envolvendo o design. 

 

1.1 Problema de Pesquisa: Pergunta Condutora 

 

Quais as contribuições da gestão de design, se aplicados nos processos de 

gestão atuais da secretaria acadêmica de uma instituição de ensino superior 

particular? 

 

1.2. Objetivo Geral 

 

Analisar os conceitos propostos pela Gestão de Design e seus aspectos, 

quando comparados aos atuais processos de trabalho e relações organizacionais na 

secretaria acadêmica de uma instituição de ensino superior particular 

 

1.2.1 Objetivos Específicos 

 

Como um caminho concreto a ser percorrido, segue os objetivos específicos 

que contribuem para o alcance do objetivo geral deste trabalho, sendo eles: 

 

 Identificar os processos administrativos requeridos a secretaria 

acadêmica; 

 Identificar e selecionar os conceitos sobre a Gestão de Design 

passíveis de correlacionamento as práticas administrativas realizadas pela 

secretaria acadêmica; 

 Analisar a aplicação de gestão de design sobre o processo de gestão. 
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1.3 Hipótese 

 

Tendo em vista à pergunta que se pretende responder neste trabalho, tem-se 

a seguinte hipótese de estudo inicialmente proposta: 

Pressupõe-se que haja viabilidade para utilização da gestão do design nos 

processos de trabalho da Secretária Acadêmica da universidade particular, mesmo 

não aplicando o Design e a Gestão Design, possui abordagens processuais que têm 

semelhanças aos seus conceitos, deste modo passível de receber melhorias em seu 

sistema de gestão administrativa. 

 

1.4 Justificativa 

 

A pesquisa se justifica por pretender oferecer ao sistema de gestão, foco 

deste estudo, uma visão a cerca do modelo de gestão de design que visa integrar 

processos, procedimentos e pessoas ampliando as chances de aumentar a 

capacidade competitiva da Instituição. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O objetivo deste capítulo é o de apresentar as contribuições teóricas sobre os 

temas, além da caracterização dos conteúdos abordados, assim como o 

pressuposto de que esse constructo seja à base teórica de sustentação da pesquisa. 

 

2.1 Caracterização da Atividade de Design 

 

Niemeyer (2007), aponta que na maioria das definições do termo design, 

diferentemente de áreas, mais novas, como informática e marketing, ocorre ainda 

uma falta de consenso sobre todos os aspectos inerentes à atividade de design, o 

que pode ser entendido pelo fato de que cada autor precise, de início, explicitar a 

sua concepção da profissão e descrever os compromissos que estão implícitos na 

sua prática profissional. Com base nos fatos narrados anteriormente, Niemeyer 

(2007), busca uma conceituação que seja abrangente, no que tange a atividade de 

design: 

 

Assim sendo, considero que o design é o equacionamento simultâneo de 
fatores sociais, antropológicos, ecológicos, ergonômicos, tecnológicos e 
econômicos, na concepção de elementos e sistemas materiais necessários 
à vida, ao bem-estar e a cultura do homem (NIEMEYER, 2007, p. 25). 

 

As atribuições do design, entretanto, não se restringem apenas ao seu 

produto e muito menos como o resultado de um processo somente. Antes, e além, o 

design é o método, o processo em si, um modelo de pensamentos e ações 

estruturadas que percorre um determinado caminho, na busca por um resultado 

desejado, seja este um objeto, serviço ou valor (PELLIZONI; FIALHO; MERINO, 

2015). 

Para Phillips (2008), o design está diretamente relacionado à solução de 

problemas, ou seja, uma disciplina voltada para atender as necessidades do 

cotidiano das pessoas. Partindo dessa definição, qualquer atividade ou trabalho 

relacionado ao design, tem como pressuposto o conhecimento de um problema a 

ser solucionado. Sem essa clara definição, corre-se o risco de andar em círculos, 

sem avanços significativos na direção desejada. Quanto ao termo design, Martins 

(2004), apresenta o seguinte entendimento: 
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Design = desígnio + desenho, que podem ainda, ser reagrupados segundo 
dois esquemas que esclarecem o conteúdo do conceito de design: design 
significando desígnio implica uma intenção e um processo; design 
significando desenho implica a concretização de um projeto em um esboço, 
um motivo, uma composição visual (MARTINS, 2004, p. 72). 

 

Segundo Mozota, Klöpsch e Costa (2011), além das atividades e conceitos 

empregados na definição de design, é necessário uma análise da etimologia da 

palavra. A palavra design deriva do termo latino designare, traduzido como designar 

e desenhar. No inglês, são utilizados ambos os significados, ora representa plano, 

projeto, processo, ora representa intenção, implica na realização de um plano ou 

projeto por meio de um esboço ou processo. 

A palavra design, não encontra tradução no português, constituindo a noção 

de projeto em sentido mais amplo, está relacionado à criação de objetos, redesenho 

ou mensagem, alinhado aos fatores sociais, econômicos e estéticos do projeto e do 

seu desenvolvimento (MARTINS; MERINO, 2011). 

Patrocínio e Nunes (2015), em um trabalho que aborda design e 

desenvolvimento, afirmam que o caráter do design relaciona-se com soluções 

criativas para os problemas da vida cotidiana, significando a configuração de 

espaços urbanos, a capacidade de alavancar os negócios, gerando empregos e 

promovendo inclusão e inovação. É possível afirmar que o design está 

intrinsecamente presente na vida das pessoas, sendo essencial para o 

desenvolvimento social e econômico do país. 

Atualmente percebe-se um esforço global, para conceituar a atividade design 

de forma objetiva, voltado para resolução de problemas, e afastar o design do 

efêmero do consumismo e dos aspectos alinhados somente com a estética do 

artefato. Nesse contexto, definições sobre a atividade de design e a função do 

designer, de outras instituições são apresentadas, como da Associação Portuguesa 

de Designeres (APD) (2017): 

 

Num mundo em mudança permanente, o designer é chamado a antecipar 
problemas, definir estratégias, gerar oportunidades e liderar projetos 
multidisciplinares. Essa circunstância de ter que interagir com os diferentes 
intervenientes no processo coloca - o numa posição ideal dentro das 

empresas ou instituições para conduzir e articular processos de mudança. 
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Ainda segundo APD (2017), a atividade de design, relaciona-se, com o 

exercício projetual, que incorpora e produz inovação, estabelece qualidades formais 

e funcionais aos objetos, espaços, processos, serviços, sistemas e mensagens, 

considerando que a interação principal seja o homem. São várias as atividades que 

envolvem o design, mas seja qual for à atividade, é necessário enfatizar o ser 

humano no centro, sendo este o pressuposto do design. 

A Associação Internacional de Design de Produto, International Council 

Societies of Industrial Design (ICSID) (2017), apresenta a seguinte definição acerca 

de design: 

 

O design é uma atividade criativa cujo objetivo é estabelecer as qualidades 
multifacetadas de objetos, processos, serviços e seus sistemas em ciclos de 
vida completos. É o fator central da humanização inovadora de tecnologias 
e o fator crucial do intercâmbio cultural e econômico. O design procura 
descobrir e avaliar as relações estruturais, organizacionais, funcionais, 
expressivas e econômicas. 

 

Bonsiepe (1997), propõe uma nova perspectiva, uma reinterpretação do 

design, que consiste em sete caracterizações ou teses: 

 

 design é um domínio que pode manifestar em qualquer área do 

conhecimento e práxis humana; 

 o design é orientado ao futuro; 

 o design está relacionado à inovação. O ato projetual introduz algo 

novo no mundo; 

 o design está ligado ao corpo e ao espaço, particularmente ao espaço 

retinal, porém não se limitando a ele; 

 design visa à ação efetiva; 

 design está linguisticamente ancorado no campo dos juízos; 

 design se orienta à interação entre usuário e artefato. O domínio do 

design é o domínio da interface. 

 

O design representa uma importante perspectiva para o futuro, além de 

ressaltar a convergência dos termos design e inovação. O design representa para o 

futuro das nações, a capacidade de subsistir, de gerar os recursos de forma 

sustentável e a garantia de existência para futuras gerações (BONSIEPE, 1997). 
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Na busca pela conceituação da atividade de design, Bürdek (2010), propõe 

que ao contrário de uma proposta de nova definição para o design, descreve alguns 

problemas que o design deverá sempre atender: 

 

 visualizar progressos tecnológicos; 

 priorizar a utilização e o fácil manejo de produtos (não importa se 

hardware ou software. 

 tornar transparente o contexto da produção, do consumo e da 

reutilização; 

 promover serviços e a comunicação, mas também, quando 

necessário, exercer com energia a tarefa de evitar produtos sem 

sentido. 

 

A solução de problemas, com foco nas necessidades do ser humano, é sem 

dúvida a principal característica que norteia o design, no entanto o design adentra 

dia-a-dia aos problemas ainda sem perspectiva de solução definitiva, de uma forma 

ainda simplista, porém com enorme potencial, uma área que o design tende a 

corroborar significativamente é a gestão, o conceito de design tende a convergir com 

a gestão. 

A Associação Brasileira de Design Gráfico (ADG) (2002), afirma que o design 

tornou-se um diferencial competitivo para as empresas, o papel que o design tem 

exercido nas corporações alavanca vendas, gera credibilidade e agrega valor aos 

produtos e serviços. O design aproxima-se da gestão, porém a maioria dos 

executivos dessas empresas, ainda não sabe como utilizar ou gerenciar essa nova 

ferramenta. 

De acordo com Ambrosio (2013), os aspectos de multidisciplinaridade e 

interatividade, presentes na conceituação do design, são passíveis de aplicação no 

campo da gestão. O design possui interface com a pesquisa de mercado, a 

estratégia de marketing, a marca, a engenharia, o desenvolvimento de produto, o 

planejamento de produção, a distribuição, as políticas de comunicação e os 

processos organizacionais. Percebe-se que o cenário que envolve a atividade de 

design atualmente, relaciona-se diretamente com a gestão. 
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Este item apresentou as características das atividades que permeiam o 

design ao longo de sua trajetória, logo demonstrou sua interface com diversas outras 

áreas, e sua importância no cotidiano das pessoas, organizações e países. 

 

2.2 Origens e Conceitos da Gestão de Design 

 

As organizações empreendem nos dias atuais um grande esforço na busca 

de novas estratégias capazes de aumentar a produtividade e reduzir os custos de 

seus produtos e serviços. Para Ambrosio (2013), a gestão de design origina-se da 

necessidade de resolver duas questões centrais: a capacidade de criar sistemas 

corporativos alinhado com metas de planejamento e a solução problemas de 

processamento de informação metodológica. Em uma ampla definição que 

considera uma visão organizacional da gestão de design, Kistmann (2001), 

desmistifica o termo acerca da compreensão superficial de algumas organizações e 

gestores sobre design: 

 

Não deve ser compreendida como a gerência de um escritório de design ou 
de um projeto de produto ou sistema seja isto desenvolvido fora ou dentro 
da empresa. Tampouco deve ser entendida como uma educação de 
gerentes sobre a atividade de design. A Gestão do Design deve ser 
compreendida como o efeito do desdobramento de recursos de design 
disponíveis em uma organização pelos gerentes de planejamento, visando 
os objetivos da corporação. O termo Gestão do Design inclui em si uma 
ligação bastante próxima com a questão da Inovação tecnológica, devendo 
ele ser compreendido como a competência central (KISTMAN, 2001, p. 
192). 

 

Assim, a relação de design e gestão surge como alternativa viável para 

aumento da competitividade e melhoria dos processos organizacionais, por meio da 

estruturação dos processos e decisões das empresas, a fim de obter o sucesso no 

desenvolvimento empresarial (AMBROSIO, 2013). A união das disciplinas de gestão 

e design apresenta similaridade ao processo de mudança do modelo de 

administração taylorista, hierárquico, para um modelo organizacional plano e flexível, 

como forte influenciador da iniciativa individual, autonomia e a tomada de riscos 

(MOZOTA; KLÖPSCH; COSTA, 2011). 

Quanto aos primeiros movimentos relacionados à gestão de design, Bürdek 

(2010), destaca o início dos anos 60; surge as primeiras tendências relacionadas a 
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importância do design no processo de gestão no contexto das atividades 

empresariais. O processo como gestão tem origem na Grã-Bretanha, o que à época 

estava relacionado ao gerenciamento de relações entre os escritórios de design e 

seus clientes e parceiros, porém foi em 1966 que Michael Farr1 apresentou as 

primeiras reflexões relacionando teoria dos sistemas e gestão de projetos com a 

estrutura do design em nível empresarial, projetos executados de maneira uniforme 

e relações estreitas entre escritórios e clientes (BÜRDEK, 2010; MOZOTA; 

KLÖPSCH; COSTA, 2011). 

No contexto da formalização e importância da gestão de design, Bürdek 

(2010), enfatiza a fundação nos anos 70 nos Estados Unidos, em Boston do Design 

Management Institute2 (DMI). As pesquisas e estudos desenvolvidos 

internacionalmente pelo DMI investigavam o significado da gestão de design e sua 

aplicabilidade (BÜRDEK, 2010; MARTINS; MERINO, 2011).  

Quanto à visão do DMI, estava relacionado a melhoria das organizações ao 

redor do mundo, por meio de uma gestão de design capaz oferecer crescimento 

econômico e com a missão de ser referência internacional da gestão de design 

(MOZOTA; KLÖPSCH; COSTA, 2011). Atualmente o DMI tornou-se referência em 

gestão de design, além de fomentar e incentivar fortemente as pesquisas com 

ênfase na integração entre gestores de design, gestores de organizações e 

instituições de ensino (RAMOS et al., 2017). 

Tendo Michael Farr na Grã-Bretanha e o DMI nos Estados unidos como 

referências mais importantes no desenvolvimento e contextualização da gestão de 

design, contudo, segundo Bürdek (2010), é nos anos 1980 que ocorre a ascensão 

do tema, a partir da iniciativa de alguns administradores que compreendem o design 

não apenas relacionado a questões estéticas, mas muito diretamente a sua 

contribuição relevante para questões econômicas, corporativas e organizacionais. 

Na dinâmica da contemporaneidade o design é reconhecido como ferramenta de 

                                                             
1 Michael Bryant Farr (1924 - 1993) foi pesquisador de design industrial de 1949 a 1952, publicou o 
artigo: design na indústria, chefe da divisão de informações do conselho de design industrial de 1960 
a 1961 e secretário geral da Associação de Design e Indústrias de 1962 a 1966. Em 1962, ele 
estabeleceu e tornou-se presidente da Michael Farr (Design Integration) Ltda, uma consultoria de 
gerenciamento de design, e em 1968 ele estabeleceu a Farr Ergonomics Ltda com a mesma equipe e 
instalações. Entre 1962 e 1975, as empresas foram responsáveis por mais de 100 projetos de design 
em todo o mundo (LOMAS, 2001). 
2 Instituto de Gerenciamento de Design, sediado em Boston nos Estados Unidos. 
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gestão internacionalmente, capaz de otimizar a integração de todos os processos da 

empresa (LORENZINI et al., 2011). 

A gestão de design como uma estratégia corporativa, empresarial e 

organizacional tem como premissa facilitar, melhorar e empreender novos processos 

ao ambiente da organização. Um dos principais e mais valiosos fatores da gestão de 

design é a sua capacidade de permitir que novos processos e procedimentos sejam 

implicitamente integrados aos sistemas e a metodologias já em funcionamento 

(BEST, 2012). 

Para Mozota, Klöpsch e Costa (2011, p. 92), a gestão de design tem dois 

objetivos fundamentais: “Treinar parceiros/ gerentes e designers. Isso implica 

familiarizar os gerentes com o design e os designers com a gestão; desenvolver 

métodos de integração do design no ambiente corporativo”. Com relação ao primeiro 

objetivo, sustenta-se sobre o fato de que ainda hoje, entre os próprios profissionais 

da área de design, existe uma grande dificuldade de transmitir um conceito que 

traduza a complexidade e a gama de possibilidades da gestão de design (PADILHA 

et al., 2010). 

Assim a gestão de design compreende todos os atores e processos 

envolvidos com a organização. Não limita-se a realização somente de tarefas 

administrativas, ainda que gestão de recursos humanos, financeiros, gestão das 

relações entre as diferentes disciplinas (marketing, projetos, engenharia) e  

diferentes papéis (clientes, stakeholders) constituem parte do processo de gestão de 

design, a diferenciação está na capacidade de identificar e comunicar formas do 

design contribuir em termos de valor estratégico para a empresa (MOZOTA; 

KLÖPSCH; COSTA, 2011; BEST, 2012). 

A gestão de design atua como elo na implantação de estratégias na 

organização, que visam manter a competitividade e a busca por diferenciação em 

seus produtos e serviços. Mozota, Klöpsch e Costa (2011), definem o processo 

gestão de design como: 

 

A gestão de design é a implementação do design como um programa formal 
de atividades dentro de uma corporação por meio da comunicação da 
relevância do design para as metas corporativas de longo prazo e da 
coordenação dos recursos de design em todos os níveis da atividade 
corporativa para atingir os seus objetivos. O papel da gestão do design 
também é promover a compreensão da importância do design para a 
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realização das metas de longo prazo da empresa e coordenar recursos de 
design em todos os níveis (MOZOTA; KLÖPSCH; COSTA, 2011, p. 95). 

 

Best (2012, p. 8), corrobora com a seguinte acepção à cerca de gestão de 

design: “É o gerenciamento bem-sucedido de pessoas, projetos, processos e 

procedimentos que estão por trás da criação dos produtos, serviços, ambientes e 

experiências que fazem parte de nossa vida diária”. O design participa da gestão 

nos diferentes níveis, assim torna-se um ativo estratégico, tático ou operacional para 

a definição de metas de médio e longo prazo, além da tomada de decisões no dia-a-

dia (BUSO; MARTINS, 2012). 

A definição do termo está relacionada com a habilidade do design em integrar 

as diversas áreas que compõem uma organização, aumentando suas capacidades. 

Assim a gestão de design pode ser entendida como “[...] como um conjunto de 

técnicas dirigidas a maximizar, ao menor custo possível, a competitividade que 

obtém a empresa pela incorporação e utilização do design como instrumento de sua 

estratégia empresarial” (GIMENO, 2000, p. 25). 

Várias são as vertentes abordadas para definir seus conceitos e 

aplicabilidade, inclusive relacionando a com fatores externos à organização. A 

gestão de design está formulada como uma modalidade de pensamento, de ação, 

destinado a recuperar o protagonismo do design no marco da nova tipologia das 

mutações que produzem nos fatores sociais, culturais, econômicos e tecnológicos 

(PADILHA et al., 2010). 

Por meio de sua capacidade de integrar setores, áreas, departamentos e 

pessoas, Best (2012), afirma que design relacionado ao processo de gestão, está 

presente também de forma intangível nos processos de trabalho e nas relações 

interdisciplinares: 

 

 O modo como gerenciamos as relações entre pessoas – os clientes, 
as consultorias de design, os stakeholders e os usuários finais ou clientes; 
 O modo como organizamos as equipes, os processos e os 
procedimentos de um projeto de produto; 
 O modo como levamos os produtos e serviços ao mercado – a 
ligação dos sistemas, dos lugares e da entrega final de uma experiência de 
consumo projetada e gerenciada (BEST, 2012, p. 9). 

 

Com a capacidade de influenciar em aspectos tangíveis e intangíveis na 

organização, o design apresenta suas complexidades, e pode ser entendido como 
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fim, colocado a serviço de objetivos corporativos e como um meio contribuindo para 

solução de problemas de gestão. A gestão de design compreende uma gestão de 

ativos, que adiciona valor, assim como uma gestão de atitudes que sustenta e 

examina modelos mentais da organização (MOZOTA; KLÖPSCH; COSTA, 2011). 

O contexto interno e externo, as várias disciplinas, relações, conexões e os 

vários aspectos tangíveis e intangíveis, são os principais desafios enfrentados por 

quem aprende e atua com gestão de design nas organizações atualmente (BEST, 

2012). A história recente e consequentemente a falta de profundidade em 

abordagem do tema, desconhecimento e a falta de interdisciplinaridade entre as 

disciplinas, tema que será abordado adiante, constituem hoje os principais entraves 

para abordagens e aplicações consistentes nas organizações. 

 

2.3 Conflitos e Confluências entre Gestão e Design 

 

A inferência que sustenta as convergências entre gestão e design, e, por 

conseguinte as divergências, parte da premissa de integração do design na 

organização, por meio de diversos caminhos, buscando alinhamento com a 

estratégia organizacional, de produção, comunicação e corporativa. Todavia a 

amplitude de domínio da gestão de design e sua integração não devem esconder 

que existem estruturas comuns por meio de diferentes perspectivas (MADURO, 

2016). 

As organizações que são bem sucedidas em convergir a realidade do design 

e da gestão sustentam a confluência entre tais disciplinas. O design aproxima-se da 

gestão dos negócios, em razão de suas premissas e necessidades de observar, 

identificar, avaliar e atuar sobre todos os aspectos da organização (PELLIZZONI; 

FIALHO; MERINO, 2015). Contudo as diferenças nas abordagens cognitivas de 

designers e administradores são frequentemente citadas como principal motivo pela 

qual as empresas encontram dificuldades em integrar gestão e design (MOZOTA; 

KLÖPSCH; COSTA, 2011).  

A integração entre gestão e design, no entanto encontra maior resistência 

entre os profissionais do que entre as disciplinas em si. Esse distanciamento está 

relacionado com a formação desses profissionais, e por consequência impacta na 

capacidade da empresa de desenvolver novos processos e competitivos produtos e 
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serviços, o que torna o ambiente corporativo e organizacional enrijecido 

(AMBROSIO, 2013). 

A capacidade de gerir este processo exige dos profissionais de ambas as 

áreas uma dualidade para com design e administração ou gestão. O gestor de 

design atua em diversos setores tanto de design quanto de administração, com o 

objetivo de propor e determinar soluções aprimoradas para os diferentes ambientes 

da organização (NICOLAU, 2013); entretanto Phillips (2008), destaca a falta de 

sinergia entre gestores e designers, o que torna o processo de gestão de design 

difícil de ser implantado: 

 

Os gerentes não designers aprendem a elaborar planos estratégicos de 
negócios nos cursos de administração. Com esse tipo de conhecimento, 
eles se acham capazes de elaborar também os briefings de design. Há uma 
lacuna entre esses gerentes e designers. Os gerentes pensam em termos 
comerciais, não entendem de design e acreditam que os designers não 
entendam de estratégia de negócios. Por outro lado, os designers dominam 
o projeto, mas não possuem conhecimentos estratégicos sobre os negócios 
(PHILLIPS, 2008, p. 14). 

 

Para Best (2012), para que o processo seja facilitado é necessário para o 

design um alargamento do seu escopo de maneira a englobar mais áreas, por meio 

da sua abordagem centrada nas pessoas, transpor as barreiras e fronteiras 

funcionais dentro da organização. Assim a administração por meio de seus gestores 

deve criar uma estrutura a aproveitar as vantagens do design em toda organização, 

desprendendo-se de sistemas tradicionais. 

Ainda no contexto de favorecimento para aproximação do design e gestão 

Phillips (2008) corrobora com o entendimento de que é necessário que o design 

adquira um caráter estratégico, e que os gestores por meio da sua formação teórica 

aprendam sobre os aspectos que englobam as atividades relacionadas ao design. 

As disciplinas evoluíram para uma razão de convergência, porém um processo de 

formação que seja interdisciplinar para os profissionais de dessas áreas ainda 

carece de fomento, exceto alguns projetos nesse sentido que despontam como 

pioneiros. 

A interdisciplinaridade é a alternativa para aproximação na formação entre as 

disciplinas, pois em uma análise das características e conceitos existem mais 

semelhanças do que diferenças. É possível perceber que a maioria dos conceitos é 

comum a ambas as disciplinas (Quadro 1), até mesmo entre aspectos culturais e 
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estéticos do design há confluência com a gestão em áreas de preferência do 

consumidor, cultura organizacional e identidade corporativa (MOZOTA; KLÖPSCH; 

COSTA, 2011). 

 

Quadro 1 Abordagem comparativa entre conceitos de design e gestão 

CONCEITOS DE DESIGN CONCEITOS DE GESTÃO 

O design é uma atividade de solução de 

problema. 

Processo. Solução de problema. 

O design é uma atividade criativa. Gerenciamento de idéias. Inovação. 

O design é uma atividade sistêmica. Sistemas empresariais. Informação. 

O design é uma atividade de coordenação. Comunicação. Estrutura. 

O design é uma atividade cultural e artística. Preferências do consumidor. Cultura 

organizacional. Identidade. 

Fonte: Mozota, Klöpsch e Costa (2011, p. 98) 

 

Essa aproximação considera ainda aspectos externos, como o mercado, a 

atuação de concorrentes, o contexto social, político e econômico, e as tendências de 

comportamentos de consumo futuros (PELLIZZONI; FIALHO; MERINO, 2015); a 

concordância entre as disciplinas podem ser observadas também em uma série de 

conceitos fundamentais propostos pelos autores para construção de uma liderança e 

uma marca duradoura pela organização por meio da gestão de design, que 

considera ainda como uma atribuição o aprendizado e a transferência de 

conhecimento: 

 

 aprofundar, constantemente, os conhecimentos acerca das 
necessidades e desejos dos consumidores; 
 manter-se comprometido com os objetivos estratégicos, ser 
persistente e alocar recursos para atingi-los; 
 buscar a liderança em longo prazo, não caindo em tentação de ter o 
foco exclusivo nos resultados de curto prazo; 
 inovar continuamente (PELLIZZONI; FIALHO; MERINO, 2015, p. 91). 

 

As confluências são múltiplas e os benefícios para todos os envolvidos, 

destarte as diferenças são passíveis de superação, desde que haja um objetivo 

comum na busca por crescimento, melhorias e competitividade. Design e gestão são 

mutuamente complementares e benéficos, logo modelos de ampla convergência 

(MOZOTA; KLÖPSCH; COSTA, 2011). Para que ocorra sinergia, e assim a empresa 

e os colaboradores participem dos benefícios obtidos por meio da gestão de design 



27 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

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

 

é necessário, principalmente superar as barreiras culturais existentes em 

organizações que ainda hoje se sustentam no modelo clássico da administração, 

foco excessivo em eficiência produtiva, contrapondo-se as novas possibilidades 

oferecidas pelo design (PELLIZZONI; FIALHO; MERINO, 2015). 

 

2.4 Os Níveis da Gestão de Design 

 

Diversos autores apontam que não existe um caminho único para concordar a 

Gestão de Design no âmbito organizacional. Para Martins e Merino (2011), a gestão 

designe não ocorre de forma estruturada a sua inserção, assim existe disparidade 

entre sua real participação nas atividades estratégicas e no controle de projetos, 

relacionado ao que se pretende e a imagem que é transmitida. Considerando tais 

impactos dessa inserção, a gestão de design e suas contribuições atua nos três 

níveis organizacionais: operacional, tático (funcional) e estratégico (CENTRO 

PORTUGUÊS DE DESIGN, 1997; MAGALHÃES, 1997; BEST, 2006; TANURE; 

KISTMANN, 2010; MARTINS; MERINO, 2011; MOZOTA; KLÖPSCH; COSTA, 

2011). 

Dessa forma, a gestão de design pode atuar em todos os níveis hierárquicos 

da empresa, ou seja, estratégico, tático e operacional (Figura 1). Além disso, deve 

ser uma ferramenta que participa das funções estratégicas e de planejamento (nível 

estratégico), processuais e sistemáticas (nível tático), além das rotinas de trabalho, 

execução de processos e planos estabelecidos nos níveis anteriores (nível 

operacional) e não menos importante que os demais níveis (VEIGA et al., 2017). A 

divisão em diferentes níveis permite identificar o amplo conjunto de maneiras de 

inserção da gestão de design no ambiente organizacional, potencializando suas 

contribuições (MARTINS; MERINO, 2011). 
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Figura 1 Os Níveis para atuação da gestão de design 

 

Fonte: Adaptado de Chiavenato (2003) e Veiga et al., (2017) 

 

A gestão de design para estratégia ou design estratégico, como já 

mencionado anteriormente é o nível na qual se obtém os resultados mais 

significativos, assim o design estratégico caracteriza-se como visão (Quadro 2), 

quanto às atuações das habilitações do design sobre os setores constitui-se função 

e ação (MARTINS; MERINO, 2011); logo design tático e operacional, o meio para se 

conseguir os fins - a percepção da diferenciação como vantagem competitiva. Ainda 

de acordo com os autores promover a gestão de design ou gerenciar a função do 

design no nível estratégico significa aproximar as políticas de design com a 

estratégia da empresa. 

 

Quadro 2 Níveis das ações de gestão de design 

 Níveis das ações de Design Nível de decisão 

Visão 

 

Design estratégico – Gestão de Design O que fazer 

Função e 

Ação 

Design tático e operacional – Design (sucessão de 

projetos isolados) 

 

Como fazer 

Objetivos 

(metas ou fins) 

Diferenciação e inovação como vantagem competitiva Para que fazer 

Fonte: Martins e Merino (2011, p.196) 
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Para Mozota, Klöpsch e Costa (2011), a análise que considera o nível 

operacional aborda a elaboração e implementação de projetos, considerado o 

primeiro nível de integração entre design e a organização; o nível tático ou funcional 

relaciona-se a complexidade que delimita as funções de design, e ainda relaciona-se 

com a gestão dos recursos e a definição dos objetivos e táticas de um departamento 

ou setor; já o nível estratégico torna a gestão de design capaz de influir na formação 

e na transformação das perspectivas de visão da empresa. Assim os autores 

consideram estes três níveis, como pontos estratégicos para tomada de decisão. 

Os melhores resultados para as organizações são advindos de uma gestão 

eficaz e eficiente ao qual atingem um desempenho superior em ralação as empresas 

que não o fazem. Portanto um bom processo de design em nível operacional, tático 

ou estratégico não ocorre por acaso ou simplesmente com abordagem focada no 

design (CHIVA; ALEGRE, 2009); mas ao contrário é necessário compreender a 

sistemática de gestão de design, assim os resultados emergem da capacidade de 

um processo gerenciado. 

 

2.4.1 Nível Operacional 

 

A gestão de design operacional compreende o uso das pesquisas, 

considerações quanto aos processos produtivos e as atividades de atendimento ao 

cliente, logo relaciona-se com o ambiente interno da organização, responsável pela 

interação entre um ou mais setores, de forma parcial ou integral (TANURE; 

KISTMANN, 2010). O nível operacional trata das ações direcionadas ás práticas de 

processos de design, encontra-se na execução de projetos já definidos, aborda 

características como definição de metodologia, equipe de execução, detalhamentos 

funcionais e estéticos dos produtos ou serviços, avalia a diferença entre objetivos e 

capacidade da empresa, garante continuidade no fluxo de informações e estabelece 

procedimentos para solução de conflitos (BAPTISTA, 2014; FERNANDES, 2015).  

Um melhor aproveitamento no nível operacional deve considerar o design por 

meio de uma conexão com os estudos de marketing, gestão da tecnologia, gestão 

de recursos humanos, gestão da informação e gestão da comunicação (MOZOTA, 

KLÖPSCH; COSTA, 2011); e lista ainda os pontos a serem verificados e integrados 

com a gestão de design operacional: 
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 estratégia: Definir a política de design dentro das políticas de 

comunicação e de produto. Delimitar a política de marca e o papel do 
design na marca; 

 planejamento: Redigir briefings de design; 
 estrutura: Selecionar designers. Determinar equipes e conexões com 

designers. Designar um responsável pelo design no alto escalão da 
administração; 

 finanças: Administrar o orçamento do projeto de design. Estimar os 
custos de design; 

 pessoal: Estabelecer as habilidades de design; 
 informação: Desenvolver uma compreensão das metas do negócio 

entre os designers. Escrever regras e documentação do projeto; 
 comunicação: Expandir conexões com escolas de design. Criar 

instruções gráficas; 
 P&D: Realizar transferências de tecnologias; 
 gerenciamento de projetos: Administrar relações com agências de 

design – informação, encontros de avaliação; 
 marca: Visualizar o papel do design na política de marca. Modificar a 

pesquisa de marketing para contemplar as contribuições de design; 
 avaliação: Avaliar os resultados do design/ briefing. Avaliar os 

resultados de design/ mercado/ marca (MOZOTA; KLÖPSCH; COSTA, 
2011, p. 253). 

 

O escopo operacional da gestão de design é amplo e capaz de permear todos 

os setores, assim cada organização deve elencar seus principais pontos a serem 

conferidos de acordo com a importância destes para uma contribuição no todo. 

Ainda hoje o nível operacional é o que prevalece na maioria das organizações. 

Entretanto, a gestão de design caminha na direção de uma conformação da cultura 

organizacional, de tal modo que vai afetar o pensamento e o comportamento dos 

indivíduos (BUCHANAN, 2016); não obstante a velocidade de tais mudanças de 

paradigma é dependente dos esforços empreendidos em introduzir o pensamento do 

design na esfera da gestão e incorporá-lo como um princípio fundamental. 

 

2.4.2 Nível Tático ou Funcional 

 

Para Mozota, Klöpsch e costa (2011); Tanure e Kistmann (2010), nessa área 

da gestão do design, a natureza do design e a receptividade da organização são 

diferentes, a empresa já compreende o processo de design como um participante 

responsável pelo seu sucesso no mercado, assim suas ações são intermediárias 

entre o nível operacional e estratégico. Suas práticas compreendem planejamento, 

implantação e monitoramento das atividades internas e externas na viabilização das 

decisões estratégicas (TANURE; KISTMANN, 2010). 
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Nessa perspectiva o design amplia sua atuação e assume um caráter de 

gerenciamento nos demais setores da empresa, atua com maior ênfase no 

marketing, inovação, comunicação e processos organizacionais (RAMOS et al., 

2017). Há de se ressaltar sua participação na gestão organizacional com 

contribuições na melhoria da gestão de processos (MOZOTA; KLÖPSCH; COSTA, 

2011); assim a gestão de design com foco em processos corrobora para o 

desempenho nos departamentos ou setores, e há cinco maneiras (Quadro 3) de 

gerar valor por meio da integração das capacidades do design no processo 

administrativo. 

 

Quadro 3 Perspectiva de mudança da gestão de processos por meio do design 

CAPACIDADE DO DESIGN MUDANÇA NA GESTÃO DE PROCESSOS 

Métodos criativos de design Gestão de idéias e criatividade 

Dimensão triádica do design Coordenação em gestão de DNP 

Processo de design centrado no usuário Negócios centrados no usuário 

Pesquisa de observação do usuário Pesquisa de marketing etnográfico 

Consumidor como codesigner 

Habilidades de visualização Sistemas de comunicação e informação 

Fonte: Mozota, Klöpsch e Costa (2011, p. 270) 

 

Nesse estágio da gestão de design é necessário ressaltar sua ligação direta 

com a gestão de pessoas. O design tático como um propulsor para incorporação das 

estratégias é dependente do preparo dos líderes e do comprometimento e 

engajamento dos envolvidos (MOZOTA; KLÖPSCH; COSTA, 2011). Neste momento 

é entendido que há sinergia entre a gestão e o design, a empresa já apresenta 

capacidades em gestão de design, e gestores compreendem a importância de 

ambas as disciplinas (CASAS; MERINO, 2011). 

As atividades desenvolvidas neste nível já são organizadas e coordenadas a 

partir de estrutura direcionada pelo design, com responsabilidades de organizar 

procedimentos, padrões, orçamentos e avaliação de desempenho do processo como 

um todo (RAMOS et al., 2017); embora todas essas atividades e propostas 

necessitem ainda da aprovação e concordância da alta administração. O ambiente 

organizacional está preparado ao designer e ao gestor e existe a disponibilidade de 

métodos e ferramentas para integrar o design com sucesso (CASAS; MERINO, 

2011). 
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2.4.3 Nível Estratégico 

 

O design estratégico é entendido como uma forma de atuação direcionada 

pelo gerenciamento do design. “Tudo que a empresa faz, produz ou comunica 

transforma-se em percepções coerentes com seus objetivos” (MARTINS; MERINO, 

2011, p. 154); integra produtos, serviços e imagem; os participantes internos e 

externos, diretos e indiretos; departamentos e metas; além de processos e 

procedimentos. Corrobora no constructo a percepção sobre design como estratégia 

dentro da organização, congregando-o com identidade e cultura organizacional 

(RAMOS et al., 2017). 

Para Mozota, Klöpsch e Costa (2011), nesse nível a estratégia é a 

transformação que ocorre por meio do design, logo uma capacidade que deveria ser 

perseguida por todas as organizações, aqui a gestão de design estrutura e fortalece 

as relações com a comunicação corporativa e a alta administração, assim os autores 

apresentam a seguinte acepção acerca da gestão de design estratégico: 

Gerenciar o design em um nível estratégico é administrar sua contribuição 
para o processo de formulação da estratégia: para definir a 
responsabilidade e a liderança atribuídas ao design e sua contribuição à 
cultura organizacional, buscar oportunidades de inovações em design e 
multiplicar demonstrações de identidade por meio do design (MOZOTA; 
KLÖPSCH; COSTA, 2011, p. 177). 

 

E o Centro Português de design (1997), corrobora ainda com as atribuições 

da gestão de design em nível estratégico: 

 Diagnosticar a situação da empresa, os seus produtos e as suas 
tecnologias principais, em relação aos concorrentes mais próximos; 
 Definir os campos de atuação futuros, em termos de tecnologia, 
produtos e mercados; 
 Determinar as opções em função dos pontos fortes e fracos da 
empresa; 
 Integrar no desenvolvimento as funções de marketing, produção, 
engenharia do produto, finanças, design, etc. para descobrir novas 
oportunidades e riscos; 
 Fazer do design e da inovação algo cultural da empresa, responsável 
pelo lucro ao longo prazo (CENTRO PORTUGUÊS DE DESIGN, 1997, p. 
24-25). 

 

O design por meio de uma gestão estruturada e sólida participa ativamente na 

formulação das estratégias e na seleção dos processos, além de compor com seus 

conhecimentos a visão e os objetivos (SILVA, 2009). Para Best (2012), no nível 

estratégico cabe a gestão de design identificar maneiras de agregar ou criar valor 
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tanto no âmbito dos sistemas produtos-serviços quanto da própria organização, 

assim destaca ainda a importância da liderança de design para o desenvolvimento 

de estratégias no ambiente organizacional, na busca pela diferenciação: 

 

Para os gestores de design que almejam ser bem-sucedidos em liderança e 
inovação, é crucial posicionar o design como uma ferramenta importante 
para o desenvolvimento da estratégia organizacional, explorar exitosamente 
os pontos fortes da empresa e ampliar a percepção e compreensão do 
design como um agente da mudança (BEST, 2012, p. 174). 

 

Em último nível é a permeabilidade do design em todos os estágios de uma 

empresa, ou seja, como estratégia incorpora seus princípios, garante a integração 

na estrutura da organização (PRODANOV, 2016). A gestão de design em nível 

estratégico é a base para competitividade e inovação organizacional. 

 

2.5 Gestão de Instituições de Ensino Superior Particulares 

 

Antes de fundamentar e adentrar no tema proposto é necessário entender 

quais são os desafios das instituições de ensino superior nos dias atuais, dado o 

cenário de mudanças constantes, logo um período singular para estas organizações. 

Para Speller, Robl e Meneghel (2012), a universidade precisa se reinventar e 

posicionar se de forma estratégica no centro das mudanças que envolvem a 

sociedade: 

 

Para alcançar o mundo – e responder aos anseios da sociedade 
contemporânea – a universidade precisa, primeiro, resolver ou, pelo menos, 
diminuir a intensidade de muitas de suas rupturas internas. Criar uma 
cultura de colaboração e parcerias entre todas as áreas, modalidades e 
ações de ensino, pesquisa, gestão e extensão é apenas um primeiro passo. 
A vontade e a força política para que isso ocorra dependem das pessoas 
envolvidas. Uma universidade coesa e integrada é o que todos esperam 
para que as IES compareçam e estabeleçam parcerias e colaborações com 
as demais instâncias sociais – como Estado, as empresas etc. – possam 
fazer sua parte (SPELLER; ROBL; MENEGHEL, 2012, p. 125). 

 

O constructo que envolve gestão de instituições de ensino superior inicia com 

a definição da universidade, qual seria sua vocação e os caminhos percorridos, para 

Alves (2016, p. 78), “Vários são os conceitos de universidade, mas todos levam a 

uma trilogia: a universidade é um local onde se desenvolve ensino, investigação e 

extensão.” A autora corrobora ainda com o entendimento que as universidades 
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tiveram momentos diferentes nos diversos continentes, porém as estruturas e 

modelos diferem pouco das instituições de hoje. Morin (2007), contextualiza a 

importância e a complexidade da universidade: 

 

A universidade tem uma missão e uma função transecular que vão do 
passado ao futuro por intermédio do presente; tem uma missão 
transnacional que conserva [...]. Deve a universidade adaptar-se à 
sociedade ou a sociedade a ela? Há complementaridade e antagonismo 
entre as duas missões, ou seja, adaptar-se à sociedade, ou adaptar-se a si 
própria. Não se trata apenas de modernizar a cultura, mas de culturalizar a 
modernidade. A missão transecular faz com que a universidade conclame a 
sociedade a adotar sua mensagem e suas normas: ela introduz na 
sociedade uma cultura que não é feita para sustentar as formas tradicionais 
ou efêmeras do aqui e agora, mas que está pronta para ajudar os cidadãos 
a rever seu destino. A universidade defende, ilustra e promove no mundo 
social e político valores intrínsecos à cultura universitária, tais como a 
autonomia da consciência e a problematização [...] (MORIN, 2007, p. 15-
17). 

 

Na mesma direção em que Morin (2007) discorre sobre os conceitos e a 

complexidade da universidade, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 

(1996), em seu Capítulo IV, apresenta o objetivo da educação superior, que logo 

está a cargo das instituições responsáveis por ministrar o ensino superior, dentre os 

principais itens que compõem o objetivo destaca-se: 

 

CAPÍTULO IV 
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 
Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 
 
[...] VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição (BRASIL, 1996). 

 

A definição e as características apresentadas pelo autor e a diretriz proposta 

pela LDB (1996) denotam um caráter teórico e abordam a essência das instituições 

e do ensino superior, e o seu papel de uma perspectiva social e cultural, ou seja, 

qual seria o fundamento da universidade como detentora do conhecimento e os seus 

mecanismos para transferência do saber. Por uma perspectiva mais racional e em 

um contexto de empresa, pode-se entender a instituição de ensino como um 

organismo vivo, um agrupamento de pessoas em interação e com suas respectivas 
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atividades definidas, processos de gestão e clientes (TACHIZAWA; ANDRADE, 

2001). 

A partir dessa ótica é plenamente aceitável o fato que as IES nunca na sua 

história estiveram tão perto como hoje de assimilar - se a um projeto empresarial, 

nem foram tão conscientes das necessidades das comunidades locais que os 

cercam, conjuntura que a torna peculiar na comparação com outras organizações 

(LARRAURI et al., 2015). Assim para Tachizawa e Andrade (2001), o entendimento 

e análise das instituições de ensino superior, devem considerar tais características 

singulares (Quadro 4), que as diferenciam, levando em conta as normas as quais 

estão condicionadas e os parâmetros adequados no que tange às suas funções. 

 

Quadro 4 Características entre IES e outras organizações 

Características Singulares das Instituições de Ensino 

Diferenciação das instituições de ensino em função de sua localização geográfica, tanto em termos 

qualitativos (porte, tipo de cursos oferecidos, qualificação do corpo docente e demais 

peculiaridades intrínsecas), quanto em termos quantitativos, em face do diferente grau de 

concentração geográfica de IES por região do país; 

Interdependência entre as IES da mesma região, daí o comportamento e desempenho de uma 

instituição ter reflexo direto sobre as demais, bem como o fato de que quanto menor for o número 

de instituições e quanto mais semelhantes em termos de porte, maior será a interdependência 

entre tais instituições;  

Não há grande diversidade entre as tecnologias educacionais e de processos utilizados pelas 

instituições; 

Existência de barreiras legais e governamentais à entrada de novas instituições; 

Elevada regulamentação estatal/ governamental; 

Competição básica via lançamento de novos cursos, em busca de novos clientes; 

Significativo volume de investimentos e de capital para entrada no setor; 

Produto gerado – alunos – detentor de alto conteúdo tecnológico e de conhecimento; 

Pouca diferenciação de produtos por parte das instituições, sendo normalmente homogêneos; a 

diferenciação se dá no tocante à qualidade e às especificações didático-pedagógicas, e sua 

demanda é por demais dependente da taxa de crescimento da população estudantil; 

Instituições de ensino já instaladas detêm significativo controle sobre o setor, em sua área de 

atuação, com domínio dos fornecedores/ docentes da região. 

Fonte: Tachizawa e Andrade (2001) 
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Dada a singularidade que permeia as instituições de ensino superior, há de se 

explicitar que essas particularidades não envolvem somente o que se entende por 

universidade, e sim há um amplo sinônimo de instituições que ministram o ensino e 

não necessariamente são denominadas universidades. Assim, segundo Alves 

(2016), o cenário de gestão e administração em instituições de ensino superior é 

dinâmico e com significativas mudanças ao longo do tempo, em função das 

características de cada tipo de instituição. 

De acordo com legislação (BRASIL, 2017), no contexto do ensino superior 

(Figura 2) estão às faculdades, universidades, centros universitários e instituto 

federal de tecnologia, diferenciados por normas específicas que regem sua estrutura 

e funcionamento. Com a vastidão de instituições e suas especificidades a gestão 

universitária abrange o gerenciamento de todos os tipos de instituições de educação 

superior, assim há várias designações para o termo: gestão universitária, gestão de 

instituições de ensino ou nível superior e administração de faculdades (ALVES, 

2016). 

 

Figura 2 Tipificação das instituições e suas obrigatoriedades 

 

Fonte: Adaptado de BRASIL (2006, 2017) 

 

Ainda que haja muitas variações do termo, o ponto central trata da gestão na 

instituição, o que envolve os processos, procedimentos e tomada de decisões, assim 

a instituição precisa acompanhar as mudanças e manter-se rentável, tratando-se de 

instituições ensino particulares, que é objeto de estudo deste trabalho. Como em 

outras organizações, as IES necessitam da constante introdução de processos de 

inovação em todas as áreas que compõem a instituição, dada ênfase, no caso deste 

trabalho a secretaria da instituição, a inovação procura atender não somente 

requisitos de qualidade e eficiência às demandas sociais, mas melhorar o 
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posicionamento em face de um mercado cada vez mais competitivo (GUIMARÃES et 

al., 2012). 

Ainda no contexto de importância da gestão e seus ganhos para as IES que 

fazem um bom uso, ou seja, uma boa gestão, Braga e Monteiro (2005), apresentam 

alguns ganhos obtidos por meio da correta aplicação da gestão, dentre elas: 

acompanhamento de mercado e as tendências do setor, permite identificar com 

rapidez ameaças e oportunidades; torna a instituição mais competitiva, transforma 

dados e informações em conhecimento e valor agregado ao negócio. As IES 

capazes de implementar metodologias e estratégias com vias de otimizar o processo 

de gestão, estarão em destaque em face de um mercado cada vez mais competitivo.  

Na busca pela sobrevivência e considerando sua complexidade devido as 

múltiplas funções e profusos perfis ideológicos, Telles (2008), corrobora com a 

perspectiva de que para as instituições de ensino é imprescindível sua estruturação 

como unidade de negócios, com soluções que atendam de forma plena a sua 

demanda. Todavia se faz necessário ressaltar que tal perspectiva de análise e 

estruturação das instituições não pode comprometer as criações teóricas e suas 

peculiaridades. 

Para Carvalho e Sousa (2017), a realidade das instituições de ensino 

superiores é desafiante e a proposta de oferecer inovação por meio de novas 

disciplinas ou metodologias emerge a partir das seguintes reflexões no ambiente 

organizacional da instituição: 

 

A equidade de acesso ao ensino superior; o processo de avaliação 

institucional; a qualidade tendo como enfoque a gestão universitária; o 

compromisso com o ensino, a pesquisa e a extensão; a formação 

profissional e autonomia universitária (CARVALHO; SOUSA, 2017, p. 3). 

 

As interfaces de novas abordagens e as reflexões apresentadas contribuem 

na busca pela excelência como um caminho de transformação, que visa à melhoria 

de processos acadêmicos e administrativos (CARVALHO; SOUSA, 2017). A 

estrutura e o ambiente organizacional em IES devem estar preparados para suportar 

as propostas de mudanças e a dinâmica que conduz os rumos da educação nos 

tempos de hoje e futuros, para isso é necessário que gestão apresente-se eficiente e 

eficaz na condução da instituição por novos caminhos, considerando a melhoria de 
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qualidade no ensino, e na infraestrutura tangível e intangível que suporta a 

prestação do serviço. 

 

2.6 Ambiente e Estrutura Organizacional das Instituições de Ensino Superiores 

 

Toda e qualquer perspectiva que análise o desempenho e a estrutura de uma 

organização de ensino superior, precisa considerar o modelo organizacional e sua 

composição. As melhores práticas de gestão universitária são passíveis de 

aprendizado e execução, desde que o caminho seja projetado com inteligência; “o 

que implica, entre outras coisas, não esquecer os ensinamentos da teoria 

organizacional e demonstrar certa sensibilidade em relação aos atores envolvidos 

em sua operação” (LARRAURI et al., 2015, p. 15). 

A organização da instituição de ensino é suportada por processos, assim a 

configuração organizacional tem papel de destaque na condução do método de 

gestão de uma instituição de ensino. O modelo predominante atualmente nas 

instituições de ensino é a estrutura tradicional, do tipo verticalizada e funcional 

(Figura 3), esse tipo de estrutura caracteriza-se pela existência de áreas estanques, 

na qual prevalece o sistema de departamentalização das atividade e processos, 

tanto acadêmicas quanto administrativas, um sistema que apresenta rigidez, 

hierarquia, burocracia e foco em reforma curricular, e não na qualificação da oferta 

curricular; fatores que dificultam a inovação organizacional e o aperfeiçoamento dos 

processos (TACHIZAWA; ANDRADE, 2001; SPELLER; ROBL; MENEGHEL, 2012; 

CARVALHO; SOUSA, 2017). 

 

Figura 3 Estrutura organizacional mais comum nas IES 

 

Fonte: Autor (2018) 
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Para Gómez e Sailán (2015) esse tipo de estrutura é uma consequência das 

variações na qual a organização está inserida e de fatores relacionados a sua 

própria trajetória, assim uma estrutura que oferece resistências, logo, para ser 

transposta com novas abordagens com o objetivo de inovação na estrutura 

organizacional, a proposta de desenvolvimento de novos processos de 

aprendizagem organizacional deve considerar a particularidade individual da 

instituição analisada, a maneira de desenvolver o processo organizacional é peculiar 

para cada organização: 

 

É necessário analisar as propriedades organizacionais da instituição e sua 
influência sobre o comportamento dos diferentes membros, descobrindo 
assim, o conjunto de fatores que facilitam ou dificultam a mudança e 
compreender os aspectos estruturais dinâmicos da instituição, tanto na sua 
dimensão interna como na projeção e relações externas (GÓMEZ; SAILÁN, 
2015, p. 7). 

 

Identificar o tal conjunto de fatores, exige que os cargos de liderança e gestão 

sejam ocupados por pessoas que tragam consigo o propósito de inovação e estejam 

alinhados com propostas mudanças, assim, segundo Kobs e Reis (2008), são 

características essenciais em gestores educacionais: 

 

Levar a sério o aperfeiçoamento contínuo, por meio do fortalecimento da 
crítica e da criatividade de todos os agentes envolvidos no processo; 
integração do saber e do fazer; idéias e atividades sugeridas para assegurar 
a eficiência, eficácia, e a efetividade do curso; gerenciamento de mudanças; 
interações com processos produtivos; atuar como gestor de oportunidades; 
possuir uma consciência crítica altamente desenvolvida das premissas de 
valor presentes no dia a dia; abandonar os modelos de conhecimento; 
desenvolver atividades que venham a qualidade, legitimidade e 
competitividade (KOBS; REIS, 2008, p. 15).  

 

Assim as características que tornam a gestão imprescindível para o sucesso 

da organização, necessariamente são dependentes do gestor e da sua capacidade 

de induzir os processos, as mudanças e a proposição de novas metodologias e 

estratégias no ambiente e na estrutura organizacional, é um processo que ocorre de 

cima para baixo. Para que ocorra a inovação no ambiente organizacional, a gestão 

deve apoderar-se de todas as oportunidades internas e externas, criando uma 

atmosfera otimista, motivadora e de recompensas (KOBS; REIS, 2008). 
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2.7 Cultura Organizacional 

 

Em um ambiente econômico de alta competitividade pressupõe-se que as 

organizações que buscam resultados mais relevantes e satisfatórios para suas 

atividades e processos têm no capital humano à sua referência e o diferencial diante 

dos concorrentes, e sua importância como parte do conjunto que compõem a 

organização. A prática demonstra que a maioria das empresas ainda não 

compreende a importância da cultura organizacional e suas contribuições para a 

inovação na estrutura. 

A importância dos estudos relacionados à cultura e sua influência na 

conjuntura do ambiente organizacional são validados com a justificativa de que há 

grande interferência no planejamento, processos e tomada de decisão no que tange 

os aspectos culturais. “Chega-se ao ponto que os elementos da cultura determinam 

a estratégia, os objetivos e o modo de ação da organização” (DOCKHORN, 2016, p. 

29). 

Mas o que é cultura organizacional? O tema, assim como sua importância, é 

amplo e complexo, o objetivo não é exaurir sobre o assunto, contudo apresentar 

conceitos da cultura associado ao ambiente organizacional das empresas. Smircich 

(1983), identifica cinco conceitos de cultura na antropologia e suas relações com a 

teoria das organizações: 

 

 É um instrumento a serviço das necessidades biológicas e 
psicológicas do homem, como por exemplo, o funcionalismo; organizações 
são instrumentos sociais para a realização de tarefas; 
 A cultura é um mecanismo adaptativo-regulador, que une os 
indivíduos às estruturas sociais. Está sobre a perspectiva do funcionalismo 
estrutural; as organizações são organismos adaptativos, existindo pelo 
processo de trocas com ambiente, como no caso da teoria contingencial e 
da cultura corporativa; 
 É um sistema de cognições compartilhadas: a mente humana gera a 
cultura a partir de número finito de regras, por exemplo, etnociência; 
organizações são sistemas de conhecimento e significados compartilhados 
entre seus membros, como na teoria cognitiva da organização e na 
cognição organizacional; 
 É um sistema de símbolos e significados compartilhados, por 
exemplo, a antropologia simbólica; organizações são padrões de discurso 
simbólico, como a linguagem, por exemplo, como no simbolismo 
organizacional; 
 É uma projeção da infraestrutura inconsciente da mente, tendo como 
exemplo o estruturalismo; as formas e práticas organizacionais são 
manifestações de processos inconscientes (SMIRCICH, 1983, p. 342). 
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Os itens apresentados retratam a cultura sobre diferentes vertentes, e em um 

contexto mais pragmático, ainda que estejam alinhados com os aspectos 

funcionalistas, assim algumas definições menos pragmáticas direcionando a cultura 

para o âmbito organizacional com o viés da gestão serão discorridos adiante.  

“O conceito de cultura significa que diferentes grupos de pessoas têm 

diferentes modos de vida” (MORGAN, 2002, p. 137). A cultura organizacional pode 

ser entendida como o “cérebro” da organização, ou seja, um conjunto que compõem 

os hábitos, as crenças estabelecidas ao longo do ciclo de vida da empresa, 

adquiridos por meio das normas, valores, comportamento dos indivíduos que 

participam do seu dia-a-dia, logo essas características são responsáveis por 

diferenciar uma instituição da outra. Assim a cultura que se cria vai influenciar 

diretamente nos resultados e em um ambiente que seja capaz de gerar inovação ou 

não. 

As organizações analisadas pela perspectiva da cultura, podem ser 

entendidas como pequenas sociedades, e assim como a definição de cultura 

organizacional, compostas por seus valores, rituais, ideologias e as crenças 

próprias. Morgan (2002), apresenta o conceito de cultura organizacional, 

considerando a organização como uma mini sociedade: 

 

 Vemos importantes variações em estilo cultural de uma nacionalidade 
para outra; 
 Vemos que as organizações individuais também podem ter suas 
próprias culturas; 
 Entendemos que desdobramentos em qualquer organização são um 
reflexo do que está nas mentes das pessoas; 
 Notamos que enquanto algumas culturas corporativas podem ser 
uniformes e fortes, outras são fragmentadas pela presença de subculturas; 
 Percebemos que a organização se baseia em significados 
compartilhados que permitem que as pessoas se comportem de maneira 
organizada (MORGAN, 2002, p. 136). 

 

Para Morgan (2002), a capacidade de entender a influência exercida pela 

cultura no comportamento dos indivíduos em seu ambiente de trabalho, conduz a 

conclusão que a mudança organizacional é mudança cultural, assim toda 

perspectiva de transformação corporativa e organizacional precisa considerar os 

aspectos relacionados com a cultura organizacional. O entendimento de que é 

necessário buscar novas alternativas para o ambiente organizacional, com vistas à 
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inovação, não pode desconsiderar o fato de a cultura ser uma das importantes 

interfaces que envolvem a estrutura e além da influência nos resultados. 

E existem ainda aquelas culturas mais fechadas, caracterizadas pela rigidez e 

conservadorismo, o que dificulta ainda mais as intervenções e mudanças, o que 

gera perca de rentabilidade e distanciamento tecnológico em relação aos 

concorrentes. A busca deve ser por culturas maleáveis e flexíveis, com vistas ao 

ganho de eficiência e eficácia, alcançando a inovação necessária para transpor as 

mudanças do mundo atual (CHIAVENATO, 2003). 

De acordo Schein (2004), o entendimento é de que a cultura é subjetiva, mas 

a intensidade das forças que são criadas nas relações sociais, e as circunstâncias 

organizacionais que derivam da cultura são extremamente significativas. O não 

entendimento do funcionamento dessas forças torna a organização vítima, o que 

traz uma série de fatores negativos, dentre eles a falta de competitividade e 

inovação. 

Em uma vertente a subjetividade da cultura organizacional e em outra a 

importância da mesma para o ambiente de trabalho, diante desse paradoxo é 

necessário encontrar alternativas viáveis para mudanças organizacionais, mas que 

perpassam pela cultura, e dentre todas as mudanças a cultura é uma das mais 

complexas. 

A construção de uma mudança de cultura com vistas a obter melhores 

resultados organizacionais não é algo que pode ser obtido de forma tangível, pois 

não será por exemplo por meio de um documento que as pessoas vão mudar seus 

comportamentos. Para mudar a cultura, é necessário mudar a base que a constitui 

ao longo do tempo, é necessário criar novas expectativas positivas nas pessoas e 

envolve-las e muitas mais do que expectativa, elas precisam sentir que estão 

ganhando algo ou tirando partido deste novo cenário, ou seja, é necessário que seja 

recíproco, todavia é primordial conhecer o cenário atual, antes de propor algo novo, 

o que na maioria das vezes não ocorre e dificulta mudanças (LACOMBE; 

HEILBORN, 2008). 

A dinâmica atual da sociedade e dos negócios exige que os gestores 

entendam a cultura de suas organizações e que ela pode ser administrada e quando 

necessário mudado. A compreensão de cultura organizacional pelos administradores 

compreende o que e como mudar, quando essa mudança é necessária, além da 
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capacidade de conduzir e controlar o desempenho da organização, gerenciando os 

riscos da mudança de cultura e estrutura organizacional (LACOMBE; HEILBORN, 

2008). 

Múltiplos são os elementos de importância de uma cultura organizacional. 

Apresentada a sua conceituação e relevância para o desempenho empresarial, a 

cultura deve ser priorizada, os tabus devem ser extintos, abandonando os antigos 

paradigmas em busca de novos modelos, onde os colaboradores serão envolvidos e 

participantes (VARJÃO; ESTENDER, 2016). Em um cenário de tantas dúvidas, a 

cultura organizacional reduz as incertezas no ambiente de trabalho, estabelece o 

modo como as tarefas devem ser executadas, assim toda e qualquer 

empreendimento para inovação e mudança na estrutura organizacional deve 

considerar a dimensão da cultura e suas inferências. 
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo apresenta a metodologia, e também seus materiais e 

procedimentos utilizados, quanto à natureza do trabalho, esta pesquisa é 

classificada como básica (SILVA; MENEZES, 2005). 

De acordo com as características do estudo, da proposta do mestrado 

profissional3, considerando ainda a imersão do pesquisador no ambiente 

pesquisado, a interpretação dos fenômenos, o ambiente e maneira como os dados 

serão coletados e analisados, esta pesquisa é classificada como uma abordagem 

qualitativa (SILVA; MENEZES, 2005; ALYRIO, 2009; PRODANOV; FREITAS, 2013) 

Quanto à classificação da pesquisa em relação aos seus objetivos, é 

categorizada como pesquisa exploratória (GIL, 2002); e em relação aos caminhos 

percorridos e seus procedimentos técnicos, classificada como pesquisa bibliográfica 

e estudo de caso (YIN, 2001; GIL, 2002, 2008; SILVA; MENEZES, 2005; REIS, 

2007). 

Assim uma pesquisa básica do ponto de vista da sua natureza, qualitativa 

quanto à abordagem do problema, de acordo com o objetivo geral do trabalho, 

pesquisa com propósito de conhecer, classificada como exploratória e quanto aos 

caminhos percorridos e o seu delineamento, é categorizada como pesquisa 

bibliográfica e posteriormente estudo de caso (Figura 4): 

 

 Figura 4 Metodologia de pesquisa desta dissertação 

 

 Fonte: Autor (2018) 

                                                             
3 Segundo a CAPES (2014), a dissertação de um Mestrado Profissional dever ser vinculado a 
problemas reais da área de atuação do profissional aluno. Disponível em: 
<www.capes.gov.br/avaliacao/sobre-a-avaliacao/mestrado-profissional-o-que-e>. Acesso em: 06 mai. 
2018. 
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3.1 Materiais e Procedimentos 

 

Em face da estrutura desta pesquisa, ou seja, desde a sua pergunta 

condutora, seus objetivos geral e específicos, hipótese e justificativa e ainda com 

base nos autores de metodologia consultados e citados, como Goode e Hatt (1969), 

Yin (2001), Gil (2002), Marconi e Lakatos (2003), Domingues (2005), Silva e 

Menezes (2005), Gil (2008), Alyrio (2009), Prodanov e Freitas (2013), Silva e Porto 

(2016), optou-se pelo questionário (Figura 5) como instrumento mais apropriado e 

capaz de oferecer as respostas necessárias ao desenvolvimento, discussão e as 

considerações do estudo. 

O questionário eletrônico é acompanhado de uma nota introdutória sobre 

gestão de design, a escolha do questionário com uma introdução se deu pelo fato da 

necessidade do pesquisado compreender o tema em estudo, o que corrobora para o 

interesse de responder a pesquisa e oferecer uma devolutiva dentro de um prazo 

razoável (MARCONI; LAKATOS, 2003; GIL, 2008). 

O questionário é composto por quatro questões e têm por objetivo obter 

informações relacionadas ao ambiente organizacional da secretaria acadêmica com 

a premissa de que as respostas obtidas irão validar ou não, num todo ou em partes 

a hipótese de que a gestão de design pode trazer melhorias para a secretaria (GIL, 

2008; MELO; BIANCHI, 2015). 

Quanto à utilização do questionário, outro aspecto importante é quanto as 

suas limitações, pois com a imersão do pesquisador no ambiente pesquisado as 

características consideradas como desvantagens podem ser mitigadas e destarte 

ocorra o oferecimento de respostas satisfatórias potencializadas (CHIZZOTTI, 1995). 

Quanto ao número de questões, inicialmente três e posterior ao pré-teste, que 

será discorrido na sequência, reavaliado e assim acrescentado mais uma questão, 

totalizando um questionário com quatro perguntas, alinhadas ao objetivo da 

pesquisa. O pré-teste refere-se ao teste do questionário (entrevista) em uma 

pequena amostra de entrevistados, com o objetivo de identificar e eliminar 

problemas potenciais (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Após a construção do questionário, um modelo piloto, selecionou-se membros 

da amostra com potencial de respostas similares aos demais do ambiente 

pesquisado, fez-se uma pré-entrevista para ambientar os respondentes com relação 
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aos objetivos do pré-teste, vale a observação de que não foram abordados os 

conteúdos do pré-teste e sim com relação aos procedimentos, e assim feito o 

encaminhamento dos questionários, e deliberado um tempo considerado suficiente 

para interpretação e desenvolvimento das respostas, cerca de dez dias, por tratar-se 

de questões abertas. 

Após a devolução dos questionários, realizou-se em um primeiro momento as 

entrevistas, no caso dois respondentes (10% da amostra), com objetivo de identificar 

as principais lacunas entre o que se espera e o real entendimento por parte dos 

respondentes, assim como inferir sobre os pontos da introdução ao tema passíveis 

de mudança e ainda quanto ao posicionamento das questões e dos termos 

utilizados. 

Em um segundo momento procedeu-se a análise das respostas acerca dos 

objetivos propostos, e de acordo com a devolutiva dos questionários foram 

realizados os ajustes necessários para que efetivamente as perguntas por meio do 

questionário fossem encaminhadas ao público-alvo que de fato compõem a 

população pesquisada. 

Após a autorização por parte do Comitê de Ética da Universidade procedeu-

se o envio da pesquisa e solicitação para colaboração com a mesma, além do 

questionário e a introdução acerca do tema pesquisado, segue anexo o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 2). 

O envio da pesquisa foi de forma eletrônica (e-mail), haja vista a imersão do 

pesquisador no ambiente e assim a facilidade de comunicação por tal mecanismo, 

acompanhada ainda no corpo e-mail uma apresentação do pesquisador e a 

importância da colaboração dos respondentes. 

O público-alvo contemplou um universo com 20 participantes, dentre eles: 

gestores, assistentes de gestão, líderes e auxiliares com envolvimento direto nos 

processos e procedimentos executados na secretaria acadêmica. 

Quanto ao prazo para devolutiva dos questionários, com base na entrevista 

feita no pré-teste arbitrou-se uma expectativa de sete dias para retorno do 

questionário devidamente respondido, com uma tolerância de três dias, totalizando 

um período total de dez dias para os participantes, assim após tal prazo e 

possivelmente com expectativa de respostas com cerca de 90% do público 
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pesquisado e em posse de tais respostas, procedeu-se a análise e discussão dos 

resultados obtidos. 

 

Figura 5 Questionário de coleta de dados 

QUESTIONÁRIO DA GESTÃO DO DESIGN 

Um conceito abrangente do design o compreende como a capacidade de encontrar soluções 

para problemas cotidianos do nosso dia-a-dia, e tem como essência o projeto centrado no 

ser humano, no ambiente organizacional. A gestão de design é a possibilidade de obter 

melhorias nos processos de trabalho, por meio da valorização das relações entre setores e 

clientes (internos e externos), otimizar a utilização dos recursos físicos e criar um ambiente 

participativo na qual todos possam oferecer sua contribuição para melhoria dos processos 

e procedimentos, e ainda a premissa de valorizar as idéias oferecidas pelos envolvidos. 

Os aspectos da gestão de design permeiam o tangível e o intangível no ambiente 

organizacional, ou seja, não envolve somente a estrutura, as rotinas e os processos de 

trabalho, mas de forma intensa o colaborador e sua relação com a cultura da organização. 

Diante da introdução proposta ao tema e com base na sua experiência e vivência 
diária de trabalho em uma secretaria educacional, responda as seguintes 
perguntas: 

1. A gestão de design como uma metodologia (ferramenta) pode melhorar as rotinas e processos 

de trabalhos praticados na secretaria acadêmica? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Comente_________________________________________________________________ 

2. A gestão de design pode contribuir para melhoria e mudança da relação dos colaboradores com 

a cultura organizacional da empresa? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Comente_________________________________________________________________ 

3. De acordo com seu entendimento sobre o que é design, você aponta sua utilização de alguma 

maneira no contexto de trabalho da secretaria acadêmica atualmente? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Comente_________________________________________________________________ 

4.. De acordo com sua experiência e vivência na secretaria acadêmica, de uma forma geral, quais 

as melhorias podem ser sugeridas e implementadas? 

Comente_________________________________________________________________ 

Fonte: Autor 2018 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

Este capítulo apresenta a caracterização do objeto de estudo, assim como a 

delimitação da área a ser pesquisada, além de seus principais processos e 

colaboradores envolvidos, quanto à identificação, por questões de ética é 

denominada neste trabalho como Instituição de Ensino Superior Particular. 

 

4.1 Caracterização da empresa 

 

O objeto de estudo é uma empresa nacional, do ramo de ensino, que atua na 

educação presencial e à distância, uma Instituição de Ensino Superior Particular 

(Universidade), fundada na década de 1980, sendo sua sede na cidade de São 

Paulo - SP, com 65 unidades distribuídas pelo país, mais de 220 mil alunos 

matriculados nos cursos presenciais, aproximadamente 85 cursos oferecidos nas 

modalidades de graduação presencial e à distância, além de pós graduação ( latu 

sensu), mestrado e doutorado. 

As suas instalações contam com mais 700 mil metros quadrados de área 

construída, 339 laboratórios da área da saúde, 90 clínicas (Psicologia, Fisioterapia, 

Enfermagem, Odontologia e Veterinária), 171 Laboratórios da área de humanas 

(Fotografia, Rádio e TV, Hotelaria), 174 laboratórios na área de exatas (Engenharia 

e Arquitetura), 263 Laboratórios de informática e 34 Escritórios de assistência 

jurídica, contabilizando até o final do ano de 2017 mais de um milhão de 

atendimentos a comunidade. 

Essa Universidade tem como Missão: constituir-se num centro de geração e 

difusão do saber, articulando as atividades de ensino, de pesquisa e extensão, em 

consonância com as demandas da sociedade contemporânea e do mundo do 

trabalho, respeitando a diversidade e cultivando a solidariedade, a inclusão, os 

valores humanos e a ética, visando à formação de cidadãos qualificados e 

potencialmente aptos a contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da sua 

região de influência. 

Em relação aos seus objetivos: 

 constituir-se em um centro de valorização do profissional, preservando, 

especializando e aprimorando os valores que o dignificam; 



49 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

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

 

 promover um intenso intercâmbio de serviços e informações com a sociedade, 

oferecendo conhecimentos e técnicas sistematizadas e recebendo, em troca, 

informações que realimentem as atividades de pesquisa e extensão; 

 estabelecer-se como um agente de transformação e, assim, contribuir para o 

crescimento humano, nos aspectos intelectual, moral e material; 

 promover a formação integral dos profissionais egressos de seus cursos, visando 

a responder a inquietações e necessidades do homem e da sociedade 

contemporânea, com a realização de atividades de ensino e pesquisa que 

privilegiem a interdisciplinaridade dos conhecimentos; 

 utilizar-se de uma metodologia de ensino e de uma política consciente e efetiva 

de graduação, frequentemente discutida com especialistas e educadores; 

 contribuir para a implantação de uma ordem socioeconômica fundamentada na 

soberania dos povos, na dignidade da pessoa humana, na livre iniciativa, nos 

valores da ética e no pluralismo das idéias; 

 ministrar ensino de qualidade, através de ações integradas entre institutos e 

administração superior, com rigoroso acompanhamento das atividades 

desempenhadas, aperfeiçoamento dos recursos humanos e aprimoramento das 

condições materiais dos campi. 

 

4.2 Descrição da área pesquisada 

 

Quanto à caracterização da área pesquisada, trata-se de uma das unidades, 

localizada no estado de São Paulo, mais precisamente no Vale do Paraíba, na qual 

atende alunos de toda região, além do Litoral norte e Sul de Minas Gerais, na 

unidade são oferecidos cursos presenciais e a distância em nível de graduação e 

pós graduação (latu sensu). 

São oferecidos presencialmente em nível de graduação 31 cursos na 

unidade, o qual é dividido de acordo com seus Institutos: 

 Instituto de Ciências Exatas (ICET): engenharia civil, engenharia elétrica, 

engenharia mecatrônica, engenharia da computação, engenharia de produção 

mecânica, engenharia mecânica, análise e desenvolvimento de sistemas, ciência 

da computação, arquitetura e urbanismo e design de interiores; 
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 Instituto de Ciências Sociais e Comunicação (ICSC): administração, ciências 

contábeis, letras, propaganda e marketing, logística, recursos humanos, design 

gráfico e relações internacionais; 

 Instituto de Ciências da Saúde (ICS): farmácia, enfermagem, biomedicina, 

medicina veterinária, ciências biológicas, educação física, radiologia, fisioterapia 

e nutrição; 

 Instituto de Ciências Humanas (ICH): psicologia, pedagogia e serviço social; 

 Instituto de Ciências Jurídicas (ICJ): direito. 

O estudo concentra-se especificamente na Secretaria Acadêmica (SA) da 

unidade, ao qual é composta por 20 colaboradores e 3 menores aprendizes, sendo 1 

(uma) gestora (secretária), 2 assistentes, 4 líderes e 13 auxiliares. Em relação à 

estrutura de trabalho da secretária acadêmica é subdividida em quatro áreas: 

Serviços internos, Atendimento ao aluno, Setor de matrículas e Setor de diplomas 

(Figura 6). 

A distribuição e alocação dos colaboradores está assim disposta: gestora e 

assistentes responsáveis por todas ás áreas da secretaria, nos Serviços Internos 

estão os líderes e mais 4 auxiliares, 3 auxiliares no Atendimento ao Aluno, 4 

auxiliares no Setor de Matrículas e 2 auxiliares no Setor de Diplomas, todavia 

quando há necessidade em função da demanda os colaboradores são realocados. 

 

Figura 6 Subdivisão da secretaria acadêmica 

 

Fonte: Autor (2018), com base nas informações da Instituição 

 
Quanto à rotina de trabalho da secretaria acadêmica, seu horário de 

funcionamento ocorre em dois turnos de segunda à sexta feira, das 7h às 22h e aos 

sábados das 9h ás 14h, assim o efetivo de colaboradores é dividido conforme os 

seguintes os horários, turno da manhã/ tarde das 7h ás 16h e turno da tarde/ noite 

das 13h às 22h. 
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Em relação ao perfil dos colaboradores SA (Quadro 5), são em sua maioria 

com idade inferior a 30 (trinta) anos, sendo exigido como requisito mínimo pela 

Instituição a formação em nível médio para desempenhar as funções na SA.  

 

Quadro 5 Perfil e formação dos colaboradores 

COLABORADOR FUNÇÃO ÁREA IDADE FORMAÇÃO 

1 Líder de Instituto Serviços Internos 32 Ensino Médio 

2 Auxiliar de Secretaria Atendimento ao Aluno 22 Superior Cursando 

3 Líder de Instituto Serviços Internos 20 Superior Cursando 

4 Auxiliar de Secretaria Setor de Matrículas 25 Superior Cursando 

5 Gestor Secretaria Acadêmica 38 Pós Graduação 

6 Auxiliar de Secretaria Atendimento ao Aluno 25 Superior Cursando 

7 Auxiliar de Secretaria Setor de Diplomas 32 Superior Completo 

8 Auxiliar de Secretaria Serviços Internos 26 Superior Cursando 

9 Líder de Instituto Serviços Internos 28 Ensino Médio 

10 Auxiliar de Secretaria Serviços Internos 26 Superior Completo 

11 Auxiliar de Secretaria Setor de Matrículas 23 Superior Cursando 

12 Auxiliar de Secretaria Serviços Internos 20 Superior Cursando 

13 Assistente de Gestão Secretaria Acadêmica 28 Superior Cursando 

14 Auxiliar de Secretaria Serviços Internos 28 Ensino Médio 

15 Auxiliar de Secretaria Atendimento ao Aluno 23 Superior Cursando 

16 Auxiliar de Secretaria Setor de Matrículas 22 Ensino Médio 

17 Auxiliar de Secretaria Setor de Matrículas 20 Ensino Médio 

18 Auxiliar de Secretaria Setor de Diplomas 27 Ensino Médio 

19 Assistente de Gestão Secretaria Acadêmica 36 Ensino Médio 

20 Líder de Instituto Serviços Internos 29 Pós Graduação 

Fonte: Autor (2018), com base nas informações da Instituição 

 

Vale ressaltar que quanto à formação e idade, na ordenação os 13 primeiros 

são aqueles que ofereceram devolutiva dos questionários da pesquisa. 
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4.3 Diagnóstico da Secretaria Acadêmica 

 

Os processos da secretaria suportam professores e coordenadores de curso, 

quanto a inserção de notas e faltas. Em relação aos alunos o setor atende diversas 

demandas (Quadro 6). 

 

Quadro 6 Principais processos de trabalho desenvolvidos na SA 

ITEM PROCESSO DESCRIÇÃO 

1 

 

Matrícula de alunos iniciantes 
Identificar a forma de ingresso, receber os documentos 

necessários e orientar sobre as normas e procedimentos da 

Universidade. 

2 
Emissão de mapa de notas Identificar as disciplinas, confeccionar o mapa, fazer o controle 

de liberação e encaminhar aos coordenadores de curso. 

3 

Recebimento de alunos por 

transferência de outra 

Universidade 

Confirmar a disponibilidade do curso e semestre, receber os 

documentos, colher as assinaturas do postulante, digitalizar e 

disponibilizar para análise do coordenador. 

4 

Solicitação de documentos 

(alunos) 

Orientar o preenchimento de formulário específico, gerar 

protocolo e encaminhar para confecção de acordo com a 

natureza do pedido. 

5 

 

Confecção de documentos 

Verificação diária de solicitações, identificar o modelo padrão 

utilizado, confeccionar documento, solicitar assinatura do 

responsável e disponibilizar para retirada. 

6 

Recebimento de mapa de 

notas 

Conferir assinaturas, notas e trabalhos ou provas, protocolar a 

entrega, proceder à digitalização das notas e posteriormente 

arquivar o mapa.  

7 

 

Confecção de diploma 
Receber a ata de colação de grau, localizar o prontuário do 

aluno, retirar os documentos pessoais, gerar protocolo e 

encaminhar para confecção. 

8 

Retirada de provas e trabalhos 

de semestres anteriores 

Solicitar o preenchimento de formulário próprio com descrição 

do tipo de prova e disciplina, proceder à identificação, 

localização e disponibilização para entrega. 

Fonte: Autor (2018), com base nas informações da Instituição 

 

Para compreensão das requisições que recaem sobre a SA foi mensurada 

todas as ações envolvendo os processos, funcionários, demandas e variedade 

documental (Quadro 7). Os dados refletem o levantamento quantitativo médio 

mensal para cada uma das situações, excetuando-se os Processos, pois estes são 
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oriundos das diretrizes institucionais. Vale ressaltar que a Instituição realiza 

processo seletivo a cada semestre. 

 

Quadro 7 Levantamento quantitativo da SA 

PROCESSO 
NÚMERO DE 

FUNCIONÁRIOS 

Quantidade de Demandas 

(QD)/ Mês* 

Variedade de Documentos 

(VD) 

1 4 45 4 

2 3 30 7 

3 1 10 4 

4 2 30 14 

5 1 40 11 

6 3 30 9 

7 2 20 2 

8 1 10 1 

Fonte: Autor (2018), com base nas informações da Instituição  
* Quantidade baseada nos atendimentos mensais da SA. 

 

Considerando a SA uma estrutura organizada por diferentes ambientes temos 

que: 

 Chefia, localiza-se no bloco A, sala 10; 

 Serviços Internos, localiza-se no bloco A, sala 10; 

 Atendimento ao Aluno, localiza-se no bloco A, sala 9; 

 Setor de Matrículas, localiza-se no bloco A, sala 8; 

 Setor de Diplomas, localiza-se no bloco A, sala 11. 

 

As informações identificadas permitirão posterior análise e reflexão sobre a 

SA, e a possível correlação com as respostas do Questionário aplicado, bem como 

os aspectos teóricos provenientes da Gestão de Design. 

 

 

 

 

 

 



54 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

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

 
5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

O presente capítulo apresenta uma abordagem quanto ao grau de 

importância dos principais processos desenvolvidos na Secretaria Acadêmica (SA) e 

a análise e a discussão dos resultados obtidos por meio do questionário aplicado, 

comparando a pesquisa com a fundamentação teórica. O intuito foi compreender se 

os elementos que compõem esta pesquisa encontram, na práxis, aspectos que 

reforcem suas propostas. 

Após a compreensão de que o estudo necessariamente está articulado ao 

contexto geral da pesquisa, todavia, vale ressaltar que quanto aos dados 

encontrados os mesmos podem convergir ou divergir daquilo que fora apresentado 

nos capítulos anteriores. 

Assim com o objetivo de uma melhor compreensão da importância das 

atividades desenvolvidas considerou-se a atribuição de Pesos para cada item 

identificado, permitindo posterior análise. Considerou-se Número de Funcionários 

(NF), Quantidade de Demandas (QD) e Variedade de Documentos (VD) para a 

constituição dos Pesos a serem atribuídos aos processos (Figura 7). 

 

Figura 7 Fatores considerados na determinação do Peso de cada processo 

Fonte: Autor (2018) 
 

O trinômio constitutivo do peso possui as seguintes designações: 

 

 Número de Funcionários: refere-se ao total de colaboradores alocados na 

Secretaria Acadêmica; 
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 Quantidade de Demandas: refere-se ao total de serviços requisitados aos 

colaboradores da Secretaria Acadêmica; 

 Variedade de Documentos: refere-se à quantidade de tipos de demanda 

solicitada aos colaboradores da Secretaria Acadêmica. 

 

O estabelecimento de critérios para determinação de Peso em relação ao QD 

de serviços solicitados foi realizado considerando o volume mensal de requisições 

(Quadro 8). 

 

 Quadro 8 Método de avaliação de Quantidade de Demanda 

REQUISIÇÕES/ MÊS CLASSIFICAÇÃO 

1 a 10 Peso 1 

11 a 20 Peso 2 

21 a 30 Peso 3 

31 a 40 Peso 4 

41 ou mais Peso 5 

 Fonte: Autor (2018) 

 

Quanto aos critérios para determinação de Peso para o VD, considerou-se a 

quantidade de documentos envolvidos em cada um dos processos (Quadro 9). 

 

 Quadro 9 Método de avaliação de Variedade de Documentos 

DOCUMENTOS CLASSIFICAÇÃO 

1 a 4 Peso 1 

5 a 8 Peso 2 

9 a 12 Peso 3 

13 a 16 Peso 4 

17 ou mais Peso 5 

 Fonte: Autor (2018) 

 

Assim, para o desenvolvimento da identificação do grau de importância, de 

cada item que compõe o trinômio, foi aplicado o Mapa de Correlações (Quadro 10). 

 



56 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

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

 
Quadro 10 Determinação do grau de importância de cada processo 

PROCESSO 
NÚMERO DE 

FUNCIONÁRIOS 

Quantidade de 

Demandas (QD)/ 

Mês* 

Peso 

QD 

Variedade de 

Documentos 

(VD) 

Peso 

VD 

 Pesos 

(QD+VD) 

1 4  41 5 4 1 6 

2 3 21 - 30 3 7 2 5 

3 1 1 - 10 1 4 1 2 

4 2 21 – 30 3 14 4 7 

5 1 31 – 40 4 11 3 7 

6 3 21 – 30 3 9 3 6 

7 2 11 – 20 2 2 1 3 

8 1 1 - 10 3 1 1 4 

Fonte: Autor (2018) 
* Quantidade baseada nos atendimentos mensais da SA. 

 

A partir do Mapa de Correlações é possível identificar quais são os processos 

de maior relevância para a Secretaria Acadêmica, com atribuição de Peso 7 

evidenciou-se  os processos 4 e 5, Solicitação de documentos e Confecção de 

documentos e são os processos com o menor número colaboradores envolvidos, há 

indicações que a alocação dos funcionários não atende o grau de importância dos 

processos. 

Nesta relação destaca-se ainda o processo 1 Matrícula de alunos iniciantes 

com a maior Quantidade de Demanda mensal e o processo 6 Recebimento de mapa 

de notas, ambos avaliados com Peso 6 e em função de sua importância possuem os 

maiores números de colaboradores alocados, respectivamente 4 e 3, todavia análise 

demonstra que não os de maior importância. 

Quanto aqueles que possuem menor impacto, o processo 3 Recebimentos de 

alunos por transferência foi avaliado com Peso 2 e possui um colaborador envolvido 

diretamente, o processo 7 Confecção de diploma avaliado com Peso 3 e com 2 

colaboradores, inferindo se novamente o questionamento quanto a demanda, 

complexidade e quantidade de colaboradores alocados. 

Esses subsídios corroboram para identificação quanto à possibilidade e 

necessidade de mudanças e melhorias no ambiente organizacional da secretaria 

acadêmica. 
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Quanto a questionário foi enviado a todos os envolvidos com a rotina desse 

departamento, um total de 20 (100%) pesquisados, entre líderes, gestores, 

assistentes e auxiliares acadêmicos, houve uma devolutiva de 13 questionários 

respondidos, totalizando 65% do total de questionários enviados (Quadro 11). 

 

Quadro 11 Relação de respondentes e suas respectivas funções 

IDENTIFICAÇÃO CARGO ÁREA 

Colaborador 1 Líder de Instituto Serviços Internos 

Colaborador 2 Auxiliar de Secretaria Atendimento ao Aluno 

Colaborador 3 Líder de Instituto Serviços Internos 

Colaborador 4 Auxiliar de Secretaria Setor de Matrículas 

Colaborador 5 Gestor Secretaria Acadêmica 

Colaborador 6 Auxiliar de Secretaria Atendimento ao Aluno 

Colaborador 7 Auxiliar de Secretaria Setor de Diplomas 

Colaborador 8 Auxiliar de Secretaria Serviços Internos 

Colaborador 9 Líder de Instituto Serviços Internos 

Colaborador 10 Auxiliar de Secretaria Serviços Internos 

Colaborador 11 Auxiliar de Secretaria Setor de Matrículas 

Colaborador 12  Auxiliar de Secretaria Serviços Internos 

Colaborador 13 Assistente de Gestão Secretaria Acadêmica 

Fonte: O autor (2018) com base na devolutiva dos questionários 

 

Após a identificação do cargo e área dos respondentes, segue a análise e 

discussão das respostas obtidas: 

 

5.1 Análise da Pergunta 1 

 

Foi apresentado aos colaboradores à seguinte questão: A gestão de design 

como uma metodologia (ferramenta) pode melhorar as rotinas e processos de 

trabalho praticados na secretaria acadêmica? 
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Diante das respostas oferecidas, seguem os principais comentários (Quadro 

12), quanto à percepção do tema e possíveis relações com o ambiente de trabalho. 

 

Quadro 12 Da percepção do design como possibilidade de melhoria 

IDENTIFICAÇÃO PRINCIPAIS COMENTÁRIOS 

Colaborador 1 
No caso da secretaria, uma melhor organização de funções e uma melhor distribuição física da 

área de trabalho certamente influenciariam positivamente nos resultados. 

Colaborador 2 
[...] toda empresa, principalmente a secretaria acadêmica, deveria manter sempre os funcionários 

motivados, pois é o que mais aproxima o negócio ao sucesso [...]. 

 

Colaborador 5 

[...] se o conceito do design compreende encontrar soluções para os problemas e apoiar a 

participação dos colaboradores para melhorias da empresa, acredito que essa ferramenta seria de 

extrema importância no âmbito operacional da instituição. 

 

Colaborador 6 

[...] acredito que se a empresa adotar esta metodologia (design) e acreditar nela haverá melhoria 

nas rotinas, processos de trabalho de uma forma geral, pois uma vez que, a cultura da empresa 

se modifica para melhor, num aspecto mais humanizado, os colaboradores ira se adaptar desta 

maneira, como resultado haveria uma melhoria na rotina. 

 

Colaborador 8 

O design pode sim mudar a rotina de uma secretaria, mas posso dizer que não somente em uma 

secretaria, mas em todos os ambientes de uma empresa, por menor que seja esse local o design 

pode vir a fazer a diferença [...]. 

 

Colaborador 9 

Seria uma excelente ferramenta para organização e para melhoria no bem-estar dos 

colaboradores. Ajudaria e muito na compreensão mais específica do ambiente, sua rotina, seus 

meios, seus frutos e em geral a cultura organizacional que teríamos, para poder assim 

desenvolver melhorias específicas em cada área. 

Colaborador 10 
Ela contribuirá para uma organização do processo acadêmico e ambientação do setor, também irá 

contribuir para uma interação e crescimento pessoal e profissional dos funcionários. 

 

Colaborador 11 

Acredito na eficácia do design, pois procedimentos que visam o bem estar não somente do 

cliente, mas também do funcionário geram benefícios maiores para a empresa, pois o funcionário 

se sente bem e o resultado final é melhor. 

 

Colaborador 12 

[...] pois pelo fato do que é design e conceito de conhecimento poderia ajudar na solução e 

melhoria dos problemas na rotina acadêmica na informação passada [...] [...] mudanças e 

melhorias na objetividade dos procedimentos. 

Colaborador 13 Contribui para identificar problemas entre funcionários e assim melhorar o ambiente de trabalho. 

Fonte: O autor (2018), com base na devolutiva dos questionários 

 

Nesse item os respondentes mencionam a possibilidade de aplicação de 

novas metodologias. Nos comentários de forma geral, é possível identificar lacunas 

relacionadas às necessidades de melhorias, mudanças no ambiente organizacional 

e nas rotinas de trabalho, há menções aos processos e relações de trabalho. 
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Os comentários sobre mudanças e melhorias destacam os mais variados 

temas, não somente os processos de trabalho, mas questões relacionadas com as 

relações de trabalho entre colaboradores, espaço físico, motivação e 

reconhecimento. Os temas citados encontram alguma similaridade com as vertentes 

da gestão de design. 

É perceptível, ainda que seja pelo despertar para o assunto, conhecimento 

prévio e necessidade de melhoria que os comentários indicam como positivas novas 

abordagens com intuito de promover modificações. Essa compreensão pode ser 

entendida como útil e importante para que haja um primeiro movimento na direção 

de se alcançar a mudança. 

De acordo com Marques (2018), o maior desafio da implementação de novas 

metodologias é convencer os colaboradores da importância da mudança, o que, 

todavia, acredita-se que possa ser mitigado com conhecimento prévio e 

ambientação dos colaboradores em relação ou tema de pesquisa ou quaisquer 

outras propostas de abordagem. 

Outros aspectos importantes mencionados pelos respondentes e relacionados 

com as possibilidades de mudança é a necessidade de engajamento de todos os 

níveis. Para Marques (2018), as lideranças devem conduzir o processo de forma a 

acreditar na mudança e ao mesmo tempo com foco na valorização das pessoas. 

Diante dos principais comentários, com os vários temas que são 

mencionados, é possível identificar que a secretaria acadêmica com seus processos 

e relações de trabalho apresenta características que podem ser interpretadas como 

espaços para novas propostas de mudança e melhoria. 

 

5.2 Análise da Pergunta 2 

 

Esta questão aborda a possibilidade de relação entre design e cultura 

organizacional, sendo assim apresentada aos pesquisados: A gestão de design 

pode contribuir para melhoria e mudança da relação dos colaboradores com a 

cultura organizacional da empresa? 

Toda e qualquer perspectiva de mudança em uma organização 

necessariamente envolve questões relacionadas a cultura organizacional, sendo a 
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mesma determinante para a inovação em processos e procedimentos, pois seus 

elementos fomentam ou inibem o processo. 

Diante da importância da cultura organizacional em proposições ou 

possibilidades de melhoria e mudança, seguem os principais comentários que fazem 

algum tipo de menção a cultura organizacional e processos de melhoria (Quadro 

13). 

Quanto aos comentários dos colaboradores, é necessário ressaltar que o 

intuito é identificar aspectos que apresentem alguma correlação entre a percepção 

de cultura organizacional e o tema de estudo, com base no conhecimento prévio de 

cada respondente sobre cultura organizacional. 

 

Quadro 13 Principais comentários sobre a pergunta 2 

IDENTIFICAÇÃO PRINCIPAIS COMENTÁRIOS 

 

Colaborador 1 

Acredito que a partir do momento em que o colaborador acredita na filosofia da empresa, há um 

esforço maior para que o objetivo geral seja alcançado. Da mesma forma que o inverso ocorre 

quando não há essa empatia. 

Colaborador 2 
Acho que a mudança deveria começar da diretoria, onde todos devem participar. Uma boa cultura 

empresarial pode transformar todo o espírito da empresa. 

 

Colaborador 6 

[...] se a cultura da empresa se modificar de acordo com os princípios da gestão de design, haverá 

também uma mudança no comportamento dos colaboradores desta empresa [...]. Se o 

colaborador entender a cultura da empresa será de grande importância para o desenvolvimento 

do mesmo no seu local de trabalho e com os procedimentos da empresa. 

 

Colaborador 7 
A gestão de design influência e permite que cada um possa expor aquilo que deseja, sente e 

espera da organização e corrobora ainda para que haja também feedback por parte da empresa. 

 

Colaborador 8 
[...] pois um trabalho de integração realizado pelos responsáveis da área com intuito 

organizacional na empresa pode sim melhorar essa relação na empresa. 

 

Colaborador 10 

Através de uma gestão bem planejada, a empresa começa criar laços afetivos e assim os 

funcionários começam a ter mais empenho e motivação para desenvolver suas atividades. Com 

isso alguns pequenos problemas terão respostas e correção com mais eficiência. 

 

Colaborador 11 
[...] os procedimentos adotados terão como objetivo final não somente a satisfação do cliente, mas 

abordarão aspectos que visem a satisfação do trabalhador com a empresa. 

Fonte: O autor (2018), com base na devolutiva dos questionários 

 

Algumas menções feitas pelos respondentes abordaram questões como o 

alinhamento do colaborador com a filosofia da empresa, a percepção de que 

mudança na cultura organizacional é o processo que deve ser desencadeado na alta 
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administração e o fortalecimento das relações, desencadeando as alterações na 

cultura organizacional. 

Quanto à menção de cultura organizacional e alta administração, Lacombe e 

Heilborn (2008), destaca que é um processo que deve começar pela direção, pois a 

mudança de cultura conflita hábitos enraizados de pensamento e ação, confronta 

comportamentos e sentimentos que dão base ao pensamento habitual. 

É possível identificar ainda, que na visão dos respondentes são necessários 

meios para transpor os elementos simbólicos da organização, como valores, mitos e 

tabus corporativos para que haja alguma perspectiva de melhoria no ambiente 

organizacional da secretaria acadêmica. 

Esses aspectos mencionados sobre cultura organizacional encontram 

semelhança na abordagem proposta pela gestão de design, para Mozota, Klöpsch e 

Costa (2011), a gestão de design é um processo chave para gerar, difundir 

representações abstratas e visuais e participar da construção ou alteração da 

identidade da organização. 

Na percepção dos colaboradores quanto às contribuições para mudança da 

cultura organizacional, foi possível identificar fatores correlacionados ao processo de 

gestão do design, percebe-se que é provável que haja viabilidade para trabalhar a 

cultura organizacional por meio da gestão de design. 

A cultura organizacional envolve perspectivas intangíveis, uma possibilidade 

dentro do campo do design, pois para Best (2012), o design atua diretamente nos 

processos de trabalho e nas relações de interdisciplinaridade, no modo de 

organização das equipes de trabalho e na prática integrativa dos processos. 

 

5.3 Análise da Pergunta 3 

 

Esta pergunta buscou evidências do design quanto ao ambiente 

organizacional e processos praticados na secretaria acadêmica e foi assim 

apresentada: De acordo com seu entendimento sobre o que é design, você aponta 

sua utilização de alguma maneira no contexto de trabalho da secretaria acadêmica 

atualmente? 
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Assim solicitou-se aos respondentes quanto ao cenário real da secretaria 

acadêmica e sua relação com o design, a percepção e identificação da utilização ou 

não de algum modo do design. 

Dos 13 colaboradores que responderam o questionário, 6 respondentes 

identificam a presença do design no ambiente organizacional da secretaria 

acadêmica, seja como processos, procedimentos de trabalho ou no ambiente físico 

de trabalho. 

Quanto aos comentários, destacam-se os principais e que fazem menção ou 

correlação direta ao design (Quadro 14). 

 

Quadro 14 Principais comentários sobre a identificação de design na SA 

IDENTIFICAÇÃO PRINCIPAIS COMENTÁRIOS 

 

Colaborador 1 

Como somos subdivididos em institutos (ICET, ICH/ICJ, ICS e ICSC), acredito que essa 

subdivisão deveria ser aplicada de forma física no ambiente, separando os grupos em 4 (quatro) 

biombos. 

Colaborador 4 
Tento de alguma forma, trabalhar de forma participativa, interagindo com todos os colegas de 

trabalho de todos os setores. 

 

Colaborador 8 

Penso que sim, pois o design pode ser aplicado até mesmo no trabalho que faço na organização 

do meu ambiente, na confecção de mapas de notas, dentre outros afazeres que pode ser 

melhorado com o uso do mesmo. 

 

Colaborador 13 
Na rotina de trabalho, por meio de uma forma clara e organizada de identificar problemas entre 

processos, problemas e funcionários com o intuito de melhorar o que for necessário. 

Fonte: O autor (2018), com base na devolutiva dos questionários 

 

Nos apontamentos de que há presença de design na secretaria acadêmica, 

ainda que não seja de maneira acentuada, todavia há menções ao design como uma 

concepção intangível, o design está presente nas rotinas e nos processos de 

trabalho desenvolvidos. 

Quando nos comentários foi mencionado o trabalho de forma colaborativa, 

mesmo não sendo possível afirmar que o respondente faz a menção de forma 

intencional, existe a probabilidade de uma correlação com os métodos de trabalho 

do design. 

Nas menções dos colaboradores 1, 8, é possível identificar também a forma 

mais conhecida do design, o seu aspecto tangível, uma visão estético-formal, que 
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menciona o design como possibilidade para promover alterações no layout e 

reorganização do espaço físico de trabalho da secretaria acadêmica. 

Para Minuzzi, Pereira e Merino (2003), as organizações e seus colaboradores 

ainda não compreendem e não conhecem de forma ampla as potencialidades que o 

design pode oferecer, limitando-se a uma visão que considera quase em sua 

totalidade os aspectos estéticos do design. 

Diante da colocação de que o design é conhecido apenas pelos seus 

aspectos formais, corrobora ainda a possibilidade de que algumas organizações e 

seus setores nem ao mesmo conheçam e ou reconheçam qualquer manifestação de 

design em seu ambiente organizacional. 

Em relação à secretaria acadêmica, 7 dos respondentes não identificam 

características que relacionem o design com o ambiente organizacional e seus 

processos de trabalho, conforme os principais comentários (Quadro 15). 

 

Quadro 15 Principais comentários que não identificam design na SA 

IDENTIFICAÇÃO PRINCIPAIS COMENTÁRIOS 

 

Colaborador 2 
Não a secretaria em si, mas a empresa mesmo! Falta comunicação, organização e diálogo com os 

colaboradores da secretaria [...]. 

 

Colaborador 3 

A responsável pelo setor tenta aplicar melhorias e otimizações, porém devido a cultura 

organizacional arcaica essas ações dificilmente são aceitas por setores superiores [...] [...] não 

conseguem entender tamanha necessidade. 

 

Colaborador 6 
Individualmente poderia até dizer que em algumas situações sim, porém na maioria e de modo 

geral a resposta é não. 

Colaborador 9 Em partes sim, mas em grande parte não. Falta organização. 

Colaborador 10 Atualmente eu não consigo enxergar a utilização de design na secretaria. 

Fonte: O autor (2018), com base na devolutiva dos questionários 

 

Os principais comentários daqueles que afirmam não identificar o design na 

secretaria acadêmica mencionam questões relacionadas à cultura organizacional e 

as dificuldades de sugerir novas idéias como justificativa para que mudanças e 

melhorias possam ser propostas no setor. 

Os respondentes mencionam ainda a possibilidade de não identificar o design 

não somente na secretaria, mas na organização como um todo, todavia mencionam 

tarefas e processos passíveis de correlação com design, como: comunicação, 

organização e diálogo entre organização e colaborador. 
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De acordo com todos os comentários é possível identificar a falta de 

conhecimento sobre o design e de forma geral a resistência quanto à possibilidade 

de novos métodos que objetivam mudanças e melhorias no ambiente e nos 

processos de trabalho da secretaria acadêmica. 

Quanto à metodologia do design especificamente, para Martins e Merino 

(2011), nenhum conhecimento sobre o tema ou uma visão fragmentada dificulta ou 

não permite qualquer proposta ou possibilidade de melhoria que envolva a gestão de 

design. 

Diante da análise dos 13 questionários, não é possível afirmar, todavia 

percebe-se em todos os comentários menções passíveis de correlação com as 

áreas na qual a gestão de design pode oferecer contribuições, os dados apresentam 

possibilidades quanto a correlação entre design e processos da secretaria 

acadêmica. 

 

5.4 Análise da Pergunta 4 

 

Esta pergunta abordou a sugestão de melhorias, sendo assim apresentada: 

De acordo com sua experiência e vivência na secretaria acadêmica, de uma forma 

geral, quais as melhorias podem ser sugeridas e implementadas? 

Nesta pergunta foi solicitado aos respondentes que de acordo com a vivência 

e experiência de cada um na secretaria acadêmica, apresentassem de uma forma 

geral, ou seja, que fosse abrangente ao setor como um todo, quais as principais 

mudanças e melhorias são sugeridas.  

A proposta foi agrupar as respostas, de modo que seja possível alguma 

correlação com os métodos da gestão de design, assim para uma melhor 

visualização daquilo que foi apresentado pelos respondentes a análise desta 

pergunta está agrupada por temas. 

Os temas propostos são: comunicação, conhecimento, projetos, recursos 

humanos e estratégia, pois de acordo com Moreira, Bernardes e Almendra (2018), 

esses fatores possuem estreita relação com a possibilidade e viabilidade de inserção 

da gestão de design nas organizações. 
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Quanto ao total de respostas, vale ressaltar que a soma total absoluta 

ultrapassa 13, uma vez que os respondentes poderiam e assim o fizeram, 

apontaram mais de uma sugestão de melhoria. 

 

5.4.1 A comunicação 

 

Do total de respondentes, 6 comentários e sugestões indicam como possível 

direcionamento a necessidade de melhoria nos processos de comunicação que 

envolve a secretaria de forma interna e sua comunicação externa com os demais 

setores (Quadro 16). 

 

Quadro 16 A comunicação como necessidade de mudança e melhoria 

IDENTIFICAÇÃO PRINCIPAIS COMENTÁRIOS 

Colaborador 2 [...] mais reuniões sobre procedimentos futuros [...]. 

 

Colaborador 3 

A criação de convenções de integração de setores, para que setores 

superiores tivessem a ciência do que acontece no atendimento direto ao 

aluno. 

 

Colaborador 5 
De forma geral, a comunicação seria a melhor ferramenta eficaz de trabalhar e 

evitar problemas futuros. 

Colaborador 9 Melhoria na comunicação entre os colaboradores. 

Colaborador 12 
[...] melhorar a questão das informações passada entre funcionário e a 

empresa em geral. 

Colaborador 13 
[...] clareza nos objetivos da empresa e nas informações repassadas aos 

funcionários [...]. 

Fonte: O autor (2018), com base na devolutiva dos questionários 

 

De acordo com Moreira, Bernardes e Almendra (2018), o entendimento e 

compreensão dos colaboradores está associado a relação entre as funções no 

processo organizacional, sistematização e ordenação de todo o fluxo de 

informações. Tendo por  objetivo manter a continuidade, a clareza dos processos, e 

a socialização das informações, assim facilitando a transmissão de problemas e, por 

conseguinte as soluções. 
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Nos comentários, os colaboradores 12, 13 mencionaram aspectos relativos à 

falta de clareza na transmissão durante o repasse de informações da alta 

administração para os colaboradores que atuam diretamente nos processos da 

secretaria. 

O colaborador 5 gestor infere seu comentário mencionando a comunicação 

como uma ferramenta eficaz para evitar problemas futuros, uma visão mais 

abrangente do tema, possivelmente uma percepção que está relacionada com sua 

posição hierárquica. 

Para Rodrigues (2016), Design e comunicação estão próximos e 

influenciando-se mutuamente, a gestão de design no ambiente organizacional atua 

para que a informação seja clara e ocorra de forma integrada, a utilização 

combinada dessas áreas enriquece a mensagem e contribui para melhoria da 

produtividade. 

 

5.4.2 Conhecimento 

 

A partir da correlação proposta e da possibilidade de articular as sugestões 

com os aspectos relacionadas ao conhecimento organizacional, segue os 

comentários dos colaboradores (Quadro 17). 

 

Quadro 17 O conhecimento sistematizado como meio de melhoria 

IDENTIFICAÇÃO PRINCIPAIS COMENTÁRIOS 

 

Colaborador 5 
Se a Instituição trabalhasse de uma forma preventiva e não corretiva, 

evitaríamos muitos desgastes desnecessários. 

 

Colaborador 6 
Feedback com os funcionários individualmente para ter uma conversa para 

ambos entenderem o que se enxerga do posto em que está alocado. 

 

Colaborador 10 

Devemos ter mais formações sobre postura e atendimento ao aluno, reuniões 

individuais com funcionários (feedback) para que o mesmo possa potencializar 

suas qualidades e dar opiniões. 

Fonte: O autor (2018), com base na devolutiva dos questionários 

 

Com base na menção feita pelo Colaborador 5, que a Instituição atua de 

forma corretiva e não preventiva é possível correlacionar a menção com conceitos 

relacionados à  geração e retenção do conhecimento. Para Demarchi, Fornasier e 
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Martins (2011), a gestão de design apropriando se de conceitos da gestão 

conhecimento contribui significativamente para melhoria da entrada de 

conhecimento na organização melhorando seus produtos e processos, assim 

evidencia os ativos intangíveis da organização. 

As menções dos Colaboradores 6, 10 abordam a necessidade de mais 

reuniões e os feedbacks individuais como meio de melhoria. Para Moreira, 

Bernardes e Almendra (2018), capacitação e desenvolvimento de expertises dos 

colaboradores dos diferentes níveis hierárquicos, é o planejamento das ações por 

meio da gestão de design, criação de mecanismos que estejam estruturados e 

alinhados para atender a demanda de situações problemas que venham a surgir. 

A partir dos apontamentos foi possível deduzir que há dificuldades para gerar, 

gerir e reter o conhecimento, em situações simples, percebe-se que não são 

processos completos com problemas no fator conhecimento, e sim ausência de 

etapas ou fechamentos de tais processos.  

De acordo com Mozota (2003), a gestão de design apresenta como 

capacidade a sustentação e supervisão do processo padronizado, assim propicia um 

cenário para ação, de tal modo que haja melhoria e renovação nos produtos e 

processos desenvolvidos pela organização. 

 

5.4.3 Projetos 

 

De acordo com as sugestões feitas pelos respondentes, esse item a 

apresentou a possibilidade de correlação da gestão de design com a melhoria dos 

projetos físicos da secretaria acadêmica. 

Para Moreira, Bernardes e Almendra (2018), essa relação entre gestão de 

design e projetos, trata-se da utilização de ferramentas de melhoria em projetos, que 

visam fomentar a inovação dos processos por meio da melhoria de seus projetos. 

Para 5 dos respondentes os projetos físicos e suas ferramentas para o 

desenvolvimento dos processos de trabalho são apontados como necessidade de 

intervenção, melhoria e mudança (Quadro 18). 
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Quadro 18 A adequação da infraestrutura no ambiente da secretaria acadêmica 

IDENTIFICAÇÃO PRINCIPAIS COMENTÁRIOS 

 

Colaborador 1 
Aplicação de biombos para dividir fisicamente os institutos; 

Sinalização mais clara dos setores de atendimento ao aluno. 

 

Colaborador 2 
Uma faculdade tão grande deveria ter mais comodidade para os alunos, 

melhores computadores, mais impressoras, cadeiras. 

 

Colaborador 3 
Modernização dos procedimentos realizados em mapa de notas ou 

requerimentos manuais. 

Colaborador 9 Melhoria na comodidade do ambiente de trabalho. 

Colaborador 10 Uma equipe para o arquivo e solicitar limpeza das caixas dos prontuários 

Fonte: O autor (2018), com base na devolutiva dos questionários 

 

Dentre as afirmações destacam-se as menções ao espaço físico, a 

infraestrutura que suporta os processos e procedimentos, melhoria das ferramentas 

de trabalho e ainda os aspectos ergonômicos na relação entre colaborador e sua 

rotina de trabalho. 

No comentário do Colaborador 3 quando faz menção da modernização dos 

procedimentos feitos via mapa de notas é possível fazer uma correlação direta com 

o design, uma necessidade de melhoria de processos que pode ser explorado pela 

gestão de design. 

O design por meio de sua gestão atua como um processo de coordenação e 

assim considera todos os componentes que envolvem um projeto, além de atuar no 

gerenciamento de conflitos (MOZOTA; KLÖPSCH; COSTA, 2011); assim no 

ambiente organizacional pode atuar como um processo de criação e ao mesmo 

tempo de tomada de decisão. 

 

5.4.4 Recursos Humanos 

 

Para 5 dos respondentes existe necessidade de mudanças e melhorias que 

envolvem a qualificação e valorização das competências do capital humano, é 

perceptível nos apontamentos a necessidade de investimento no capital humano 

como meio de melhoria dos processos e procedimentos da secretaria acadêmica. 
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Para Moreira, Bernardes e Almendra (2018), o conceito que converge gestão 

de design e recursos humanos está direcionado para a introdução do pensamento 

de design na cultura organizacional, o que se dá por meio da qualificação do capital 

humano com viés do design. 

Quanto a uma possível correlação entre design e capital humano, segue as 

sugestões de melhoria e mudança apontadas pelos colaboradores (Quadro 19). 

 

Quadro 19 Recursos humanos: as inferências apontadas de melhoria 

IDENTIFICAÇÃO PRINCIPAIS COMENTÁRIOS 

 

Colaborador 5 

Se houvesse um programa para beneficiar os colaboradores que se dedicam 

para a empresa, essa satisfação elevaria a qualidade dos serviços prestados e 

consequentemente o retorno seria maior para a empresa. 

 

Colaborador 10 
A capacitação dos funcionários do atendimento/ vestibular para fazer serviços 

internos e/ ou rodízios desses dois setores durante os semestres. 

 

Colaborador 11 

[...] um fato que faz falta na realidade da maioria dos funcionários é um local 

para que o mesmo possa usufruir do seu horário de descanso de uma forma 

adequada [...]. 

Colaborador 13 Treinamento [...]. 

Fonte: O autor (2018), com base na devolutiva dos questionários 

 

Quanto aos comentários, o Colaborador 5 menciona a falta e por 

consequência a necessidade de programas de capacitação e ampliação do 

conhecimento dos colaboradores, melhorias relacionadas à qualidade vida no 

período de realização das suas atividades, assim como fora das suas atividades na 

organização. 

Para Best (2012), é uma característica da gestão de design preocupa-se com 

o modo das relações entre clientes (internos e externos) e usuários finais dos 

produtos e serviços entregues pela organização, logo o design oferece sua 

contribuição para esse ativo. 

As menções relacionadas ao capital humano são relevantes para qualquer 

proposta de mudança ou melhoria, pois é por meio do capital humano que as 

organizações obtêm ou não o sucesso, esse ativo deve ser administrado, valorizado 

e promovido. 
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5.4.5 Estratégia 

 

A pesquisa aborda os processos e procedimentos de trabalho de um setor 

específico e não abrangem a alta direção, assim o direcionamento estratégico se dá 

no sentido de uma melhor divisão, organização e especificação das tarefas de cada 

colaborador. 

A abordagem proposta por Moreira, Bernardes e Almendra (2018), discorre 

que a relação entre gestão de design e estratégia, dentre muitas facetas, considera 

o desenvolvimento de programas de metas sustentado pelo planejamento 

estratégico da organização. 

Nesta possibilidade de correlação apresentam-se os comentários dos 

colaboradores (Quadro 20). 

 

Quadro 20 A adequação da infraestrutura no ambiente da secretaria acadêmica 

IDENTIFICAÇÃO PRINCIPAIS COMENTÁRIOS 

Colaborador 1 Especificação de função (fixar os colaboradores em suas funções). 

 

Colaborador 3 
A definição de papeis/ cargos dos colaboradores [...] [...] precisaria ter sua 

função bem definida. 

 

Colaborador 6 
Melhor distribuição dos seus funcionários, de forma que o colaborador não se 

sinta sobrecarregado. 

Colaborador 13 [...] organização de pessoas e funções. 

Fonte: O autor (2018), com base na devolutiva dos questionários 

 

Para 5 colaboradores a relação de trabalho que envolve cargos e funções é 

um dos itens relevantes que necessitam de melhorias e mudanças, com menções à 

especificação clara das funções, uma distribuição mais eficientes dos colaboradores 

em relação as tarefas a serem realizadas. 

De acordo com Vatras (2010), na execução de atividades e funções que 

foram previamente planejadas, as possibilidades de lograr êxito em sua realização é 

quase que como conseqüência de um trabalho executado por meio do controle das 

ações. 

Para o contexto da secretaria acadêmica que está inserida dentro do plano 

estratégico macro da organização, compreender qual a importância e a necessidade 
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da sua contribuição são fundamentais e perpassa diretamente pelas inferências 

feitas pelos respondentes. 

É necessário que haja consonância dentro dos setores, assim especificação 

de funções, definição de cargos e melhor distribuição do capital humano de acordo 

com a tarefa corrobora com a estratégia da secretaria acadêmica e por conseguinte 

com a estratégia da organização como um todo. 

 

5.5 Percepção sobre a Gestão de Design 

 

A partir da identificação do perfil de cada colaborador, em qual processo atua 

diretamente, a sua demanda de trabalho e a variedade de documentos envolvidos 

na sua rotina, buscou-se por meio das respostas a identificação percepções ou não 

quanto á gestão de design (Quadro 21). 

 

Quadro 21 Relação entre perfil do colaborador, processo e gestão de design 

Colaborador Processo Idade Formação QD/ 

MÊS 

VD Percepção sobre 

Gestão de Design 

Observações 

1 2 32 Ensino 

Médio 
30 7 (x) Sim/ ( ) Não Mas faz menção somente aos 

aspectos de melhoria no espaço 

físico da secretaria. 

2 4 22 Superior 

Cursando 
30 14 ( ) Sim/ (x) Não Mas faz menção a necessidades 

como organização e comunicação. 

3 2 20 Superior 

Cursando 
30 7 ( ) Sim/ (x) Não Menciona o fato do modelo 

tradicional de gestão, resistente à 

mudanças. 

4 1 25 Superior 

Cursando 
45 4 (x) Sim/ ( ) Não Cita o trabalho participativo, além da 

integração entre colaborador e 

organização. 

5 SA** 38 Pós 

Graduação 
SA SA (x) Sim/ ( ) Não Cita a integração de processos e a 

participação colaborativa na solução 

de problemas. 

6 3 25 Superior 

Cursando 
10 4 ( ) Sim/ (x) Não Todavia faz menção a necessidade 

de métodos para otimização dos 

processos. 

7 7 32 Superior 

Completo 
20 2 (x) Sim/ ( ) Não Não se encontram elementos em 

seus comentários que sustentem 

que haja alguma percepção. 
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Colaborador Processo Idade Formação QD/ 

MÊS 

VD Percepção sobre 

Gestão de Design 

Observações 

 

8 

 

2 

 

26 

 

Superior 

Cursando 

 

30 

 

7 

 

(x) Sim/ ( ) Não 

 

Faz menções ao Design participante 

não só a nível de processo, mas 

também a nível de tarefa. 

9 6 28 Ensino 

Médio 
30 9 ( ) Sim/ (x) Não Contudo faz menção a melhor 

organização das ferramentas de 

trabalho. 

10 5 26 Superior 

Completo 
40 11 ( ) Sim/ (x) Não No entanto faz menção a 

necessidade padronização de 

padronização dos processos.  

11 1 23 Superior 

Cursando 
45 4 ( ) Sim/ (x) Não Também faz menção a necessidade 

de padronização de procedimentos. 

12 2 20 Superior 

Cursando 
30 7 ( ) Sim/ (x) Não Não há percepção. 

13 SA 28 Superior 

Cursando 
SA SA (x) Sim/ ( ) Não Faz menções a integração no 

ambiente organizacional. 

Fonte: O autor (2018) com base na devolutiva dos questionários 

** SA: Gestores da Secretaria Acadêmica  

 

O Colaborador 1, que atua no processo de confecção e emissão de mapa de 

notas, no setor de serviços internos faz menções quanto à melhoria e readequação 

dos espaços físicos do ambiente, uma necessidade que possuem correlação com a 

função desempenhada. 

O Colaborador 2, não ofereceu em suas respostas alguma percepções 

relacionadas a gestão de design, no entanto fez menções como a necessidade de 

melhoria na organização dos processos e na comunicação, é possível que esta 

necessidade esteja relacionada a alta Variedade de Documentos (VD) envolvida em 

sua função. 

O Colaborador 4 atua no setor de matrículas, aquele com maior demanda 

mensal e suas menções convergem com a gestão de design quando cita a 

necessidade do trabalho participativo e a integração entre empresa e colaborador. 

O Colaborador 5 fez menções mais concretas à aspectos da gestão de 

design, pode-se inferir que tais conhecimentos com o nível hierárquico de gestor e 

com formação a nível de pós graduação, mencionou aspectos mais. 
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O Colaborador 8 faz menções quanto às capacidades do design até em nível 

de tarefas, pressupõe-se um conhecimento prévio mais abrangente sobre o design, 

tomando como base à análise de suas respostas. 

O Colaborador 10 fez menção à necessidade de padronização dos processos, 

o mesmo atua com alta Quantidade de Demanda (QD) e Variedade de Documentos 

(VD), é possível que haja correlação entre seus apontamentos de necessidade de 

melhoria e sua função desempenhada. 

O Colaborador 11 na mesma direção do anterior atua com QD elevado e 

menciona também a necessidade de padronização dos procedimentos, o que 

reforça a correlação entre função desempenhada e aspectos de melhoria. 

Há aqueles na qual não é possível identificar que haja alguma percepção 

quanto à gestão de design, todavia percebeu-se que na maioria das menções as 

expectativas de mudanças e melhorias estão correlacionadas com a função e a 

carga de trabalho, fatores a serem considerados nas correlações entre o ambiente 

organizacional da secretaria acadêmica e a gestão de design. 

 

5.6 Da relação implícita entre design e gestão no ambiente organizacional da 

secretaria acadêmica e a hipótese formulada 

 

Esse item propões uma investigação ampliada de cada questionário (Quadro 

22), sem considerar diretamente a relação entre pergunta e resposta, e sim 

identificar de forma implícita evidências entre design e gestão e sua relação com a 

secretaria acadêmica. 

Esta proposta de identificar menções ao design e a gestão nos discursos dos 

respondentes ocorreu por meio da fragmentação das respostas, segundo o 

dicionário Priberam (2018), a palavra fragmento está relacionada ao ato de fracionar, 

extrair, portanto no caso dos questionários extraíram-se partes dos textos das 

respostas a fim de identificar o que fora proposto. 
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Quadro 22 Identificação do design e gestão implícitos nas respostas 

IDENTIFICAÇÃO GESTÃO DESIGN LITERATURA 

 

Colaborador 1 

Alinhamento de informações 

entre o colaborador e seu 

superior imediato [...]. 

Implantação de promoções únicas 

para que sejam extinguidas as 

divergências [...]. 

Processos de gestão claros 

e sólidos4 [...]. 

 

Colaborador 2 

Uma boa cultura 

empresarial pode 

transformar todo o espírito 

da empresa. 

[...] ter uma comunicação aberta 

com os funcionários [...]. 

Cultura organizacional e 

comunicação são 

estratégicos5. 

 

Colaborador 3 

[...] cultura organizacional 

arcaica [...]. 

[...] maneiras de melhorar ou 

otimizar procedimentos [...]. 

Compreender usuário, 

cliente, mercado e 

colaborador4. 

 

Colaborador 4 

Com limitações e regras que 

nem sempre fazem muito 

sentido [...] 

[...] soluções que proporcionam 

qualidade, valor e inovação ao 

consumidor (aluno). 

 

Transformação por meio do 

design6 

 

Colaborador 5 

Se a Instituição trabalhasse 

de uma forma preventiva e 

não corretiva [...]. 

[...] encontrar soluções para os 

problemas e apoiar a participação 

dos colaboradores [...]. 

 

Design como catalisador4. 

 

Colaborador 6 

[...] a gestão atual precisa 

ser reajustada [...]. 

[...] melhoria na relação entre 

colaborador e suas rotinas. 

[...] a organização deve 

sempre procurar 

acompanhar as tendências7. 

 

Colaborador 7 

 

[...] treinamentos eficazes 

[...] 

 

* 

Promover habilidades 

interpessoais de 

comunicação e colaboração8 

 

Colaborador 8 

Melhoria na organização do 

atendimento ao aluno [...]. 

[...] desde uma acessibilidade ou 

praticidade para efetivar um 

serviço [...]. 

O design implica pensar e 

buscar coerência de um 

sistema ou inteligência de 

um objeto6 [...]. 

 

Colaborador 9 

 

[...] desenvolver melhorias 

mais específicas em cada 

área. 

 

Melhor organização das 

ferramentas de trabalho. 

 

Design como processo 

criativo6. 

 

Colaborador 10 

Através de uma gestão bem 

planejada [...]. 

A distribuição e separação de 

guichês em épocas de 

movimento/ matrículas [...]. 

Planejamento e 

coordenação de recursos 

materiais e imateriais4. 

 

Colaborador 11 

 

[...] planejamento realizado 

[...] 

[...] procedimentos que visam o 

bem estar não somente do cliente, 

mas também do funcionário [...]. 

Compreensão das 

necessidades do cliente 

(externo e interno)6. 

Colaborador 12 * 
[...] conceito de conhecimento [...] Design como 

conhecimento6. 

 

Colaborador 13 

[...] organização de pessoas 

e funções. 

[...] uma forma clara e organizada 

de identificar problemas [...]. 

Design, processo interativo, 

cíclico e não linear4. 

Fonte: O autor (2018) com base na devolutiva dos questionários 

                                                             
4 Best (2011). 
5 Zulato (2015). 
6 Mozota, Klöpsch e Costa (2012). 
7 Maximiliano (2000). 
8 Chiavenato (2003). 
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As muitas faces que envolvem gestão e design estiveram presentes nas 

inferências dos respondentes. Considerados os 13 (treze) questionários apenas 2 

(dois), um em gestão e outro em design, não foi possível identificar fragmentos de 

texto que fizessem menção aos temas. Diante dessa conjuntura pode-se afirmar a 

proximidade entre gestão e design. Portanto, existem possibilidades de mudança e 

melhoria da secretaria acadêmica a partir dessas relações, uma vez que a maioria 

dos fragmentos mencionados relacionaram às insuficiências e necessidades do 

setor. 

A partir do exposto nesta análise e discussão de resultados e considerando a 

hipótese formulada de que haja viabilidade para utilização da gestão do design nos 

processos de trabalho da Secretária Acadêmica da Instituição de Ensino Superior 

Particular, constatou-se que mesmo não aplicando o Design e a Gestão de Design, 

possui abordagens processuais que têm semelhanças aos seus conceitos 

identificados na revisão da literatura, deste modo passível de receber melhorias em 

seu sistema de gestão administrativo, é possível sustentar que a hipótese é 

confirmada. 

Para esta pesquisa e todo o seu desenvolvimento confirma a aproximação 

entre os campos da gestão e do design, tão logo as correlações entre as 

abordagens da gestão de design e os processos desenvolvidos no ambiente 

organizacional da secretaria acadêmica. 

No contexto atual da secretaria acadêmica não há melhorias por meio da 

gestão de design, conforme as respostas há presença de design, porém de forma 

isolada, e não como condução de um processo de forma estruturada, todavia há o 

indicativo de possibilidade de inserção. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa buscou-se conceituar a importância e os principais aspectos 

da gestão de design, além possibilidade de correlações com o ambiente 

organizacional do objeto de estudo, a secretaria acadêmica e seus processos de 

trabalho. 

Por meio da fundamentação teórica foi possível identificar a similaridade entre 

pontos do design e da gestão, todavia há dificuldades quanto a uma definição exata 

para gestão de design, pois é um campo de estudo relativamente novo se 

comparado há outras áreas. 

Quanto à percepção do design no ambiente organizacional da secretaria 

acadêmica na maioria das menções não há essa percepção e quando há, ocorre de 

forma fragmentada e superficial, o que corrobora para a necessidade de mais 

trabalhos que apresentem correlações entre as áreas do design e da gestão. 

Em relação aos apontamentos feitos como sugestões de mudança e melhoria, 

os quais foram agrupados em: comunicação, conhecimento, projetos, recursos 

humanos e estratégia, temas que possuem relação com as diversas interfaces da 

gestão de design. 

Foi possível ainda constatar na prática a proximidade entre gestão e design, 

ainda que de forma implícita, em quase todos os questionários de pesquisa há 

fragmentos que fazem menção à gestão e ao design, seja como presença no 

ambiente organizacional ou como necessidade de melhoria ou mudança. 

A partir da identificação dos principais processos, das possíveis correlações 

identificas entre as abordagens processuais do design e os processos da secretaria 

acadêmica é possível afirmar que há viabilidade para aplicação da gestão de design 

secretaria acadêmica. 

Diante dos indícios de que há relação entre gestão de design, ambiente 

organizacional e processos de trabalho da secretaria acadêmica, indica-se a gestão 

de design como uma possibilidade para obter melhorias e mudanças no setor, 

lançando mão de algumas das capacidades do design. 

Considerando a imersão no ambiente no qual este trabalho foi desenvolvido, 

não somente como pesquisador, mas como colaborador e participante direto dos 

processos, sugere-se que uma das capacidades do design utilizadas seja o design 
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thinking, como um primeiro movimento de aproximação entre secretaria e gestão de 

design. 

Outros aspectos relevantes que se identificou por meio desta pesquisa são as 

resistências a qualquer proposta de mudança e melhoria, a necessidade de que haja 

engajamento dos todos níveis hierárquicos e que iniciativas que propõe mudança 

devem começar pela alta direção. 

Assim este estudo contribuiu para fomentar o conhecimento em tais áreas, 

diante da percepção durante o desenvolvimento da pesquisa da falta de estudos 

sobre gestão de design e sua relação com as organizações, e mais especificamente 

para o tema proposto e sua relação com instituições de ensino. 

Quanto às limitações deste estudo, ainda que tenham sido identificadas as 

correlações, o design, em qualquer dos seus formatos, não é efetivamente aplicado 

institucionalmente na secretaria, isto posto, pode-se entender que as respostas 

dependeram exclusivamente daquilo que cada possui acerca do design e suas 

aplicações, excetuando-se o preâmbulo apresentado no início do questionário. 

Para estudos futuros indica-se desenvolver a aplicação de um modelo prático 

com a possibilidade de medir resultados e assim a possibilidade de criação de um 

modelo que seja flexível para aplicação em instituições de ensino. 
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APÊNDICE 3: Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

 

Esta pesquisa é sobre Gestão de Design para Estratégia de Melhoria 

Organizacional: secretaria de uma instituição de ensino superior particular e 

está sendo desenvolvida por Paulo Alessandro Pereira, do curso de Mestrado em 

Design, Tecnologia e Inovação do Centro Universitário Teresa D’Ávila – 

UNIFATEA, sob a orientação Professor Dr. Nelson Tavares Matias. 

Os objetivos do estudo são: identificar as contribuições que a gestão de 

design pode oferecer para os processos de trabalho e relações organizacionais na 

secretaria acadêmica de uma instituição de ensino superior. A finalidade deste 

trabalho é contribuir com novas abordagens no campo da gestão/administração que 

visam integrar processos, procedimentos, colaboradores, além de aumentar 

capacidades e competitividade no ambiente organizacional da secretaria setorial por 

meio da gestão de design que se apresenta com enorme potencial para resolução 

problemas e melhorias efetivas e contínuas. 

Solicitamos a sua colaboração para responder ao questionário sobre gestão 

de design e os processos e procedimentos desenvolvidos na secretaria acadêmica, 

é necessário investigar essa relação na prática para o desenvolvimento deste 

projeto científico, o questionário não exigirá mais de 30 minutos para ser concluído. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o (a), 

não é obrigado (a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades 

solicitadas pelo pesquisador (a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver a 

qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano. 

Vale destacar que esta pesquisa protegerá o anonimato dos participantes e 

suas respostas serão mantidas em sigilo, pois elas serão agregadas às respostas de 

outras pessoas. O pesquisador estará a sua disposição para qualquer 

esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

 

 

_____________________ 
Paulo Alessandro Pereira 
Pesquisador Responsável 
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Considerando, que fui informado (a) dos objetivos e da relevância do estudo 

proposto, de como será minha participação, declaro o meu consentimento em 

participar da pesquisa. 

 

São José dos Campos, ___ de __________ de ___ 

 

_____________________ 
Assinatura do participante 

 
 
Contato com o Pesquisador (a) Responsável: 

msc.engpaulo@gmail.com ou (12) 98871 1699. 

 


	1 INTRODUÇÃO
	1.1 Problema de Pesquisa: Pergunta Condutora
	1.2. Objetivo Geral
	1.2.1 Objetivos Específicos
	1.3 Hipótese
	1.4 Justificativa
	2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
	2.1 Caracterização da Atividade de Design
	2.2 Origens e Conceitos da Gestão de Design
	2.3 Conflitos e Confluências entre Gestão e Design
	2.4 Os Níveis da Gestão de Design
	2.4.1 Nível Operacional
	2.4.2 Nível Tático ou Funcional
	2.4.3 Nível Estratégico
	2.5 Gestão de Instituições de Ensino Superior Particulares
	2.6 Ambiente e Estrutura Organizacional das Instituições de Ensino Superiores
	2.7 Cultura Organizacional
	3 METODOLOGIA
	3.1 Materiais e Procedimentos
	4 ESTUDO DE CASO
	4.1 Caracterização da empresa
	4.2 Descrição da área pesquisada
	4.3 Diagnóstico da Secretaria Acadêmica
	5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS
	5.1 Análise da Pergunta 1
	5.2 Análise da Pergunta 2
	5.3 Análise da Pergunta 3
	5.4 Análise da Pergunta 4
	5.4.1 A comunicação
	5.4.2 Conhecimento
	5.4.3 Projetos
	5.4.5 Estratégia
	5.5 Percepção sobre a Gestão de Design
	5.6 Da relação implícita entre design e gestão no ambiente organizacional da secretaria acadêmica e a hipótese formulada
	6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS
	APÊNDICE 1: E-mail de apresentação do questionário
	APÊNDICE 3: Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE)

