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Resumo 

 

O presente estudo discute sobre a relevância dos departamentos de 
Recursos Humanos para articulação de projetos que contribuem para agregar valor 
ao negócio. Postula-se, conforme referencial teórico, que o papel do RH nas 
empresas deve ser cada vez mais estratégico em projetos de gestão de pessoas, 
articulando esforços para integração e engajamento dos diversos níveis da 
organização. Constata-se que apesar do RH enfatizar a gestão de pessoas, ainda 
persiste dificuldades para concretização de projetos de modo eficiente e eficaz. 
Partindo desse pressuposto, o estudo contextualiza o Design Thinking no 
desenvolvimento de projetos, cuja relação, apontada pela literatura, como um 
potencial caminho para a estruturação de projetos aplicáveis em gestão de pessoas. 
Sob esse enfoque, a criação de empatia junto às partes envolvidas, trabalho em 
equipe multidisciplinar e prototipação contribuem com a geração de inovação e 
efetividade das ações do RH. A pesquisa tem como objetivo avaliar o impacto da 
adoção de metodologias e ferramentas do Design Thinking em projetos de gestão de 
pessoas. A metodologia de pesquisa é do tipo exploratória-descritiva, de natureza 
qualitativa, com a utilização dos métodos de pesquisa bibliográfica e pesquisa-ação. 
Para atingir os objetivos pretendidos, o estudo se apoia em questionários aplicados 
aos profissionais de RH de 14 empresas participantes, constituído de dois grupos 
para os quais foi aplicado workshop de imersão sobre Design Thinking e sua 
aplicação em projetos, por meio das ferramentas brainstorming, Mapa da Empatia, 
Canvas do Desafio e Refinando o Problema. Com esse estudo foi possível aferir que 
embora a maioria dos profissionais afirmarem que o RH está envolvido em decisões 
estratégicas, ainda persiste resistências organizacionais da compreensão do RH 
plenamente estratégico. Aferiu-se que 64% dos profissionais já ouviram falar do 
Design Thinking e 35,7% não tem nenhum conhecimento. Em 71% dos profissionais 
reconhecem que projetos atuais têm baixos resultados. Ao término dos dois 
workshops constatou-se que a ampla maioria dos profissionais compreenderam o 
Design Thinking e que sua aplicação trará ganhos para as empresas. Ainda que 
tenham apontado elevado interesse e disposição de utilização do Design Thinking, 
verificou-se possíveis entraves organizacionais para sua implementação como, a 
cultura organizacional, a falta de apoio, resistências internas e o desconhecimento. 
Conclui-se que o Design Thinking se constitui numa abordagem que possibilita gerar 
inovações quando empregada e disseminada como prática de gestão e com 
envolvimento de pessoas dos diversos níveis organizacionais e, principalmente, 
gerar melhores resultados nos projetos conduzidos pelo RH.  
 
Palavras-chave: Design Thinking. Projetos de Gestão de Pessoas. Recursos 
Humanos. 
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Abstract 

 

The present study discusses the relevance of Human Resources departments to 
articulate projects that contribute to add value to the business. It is postulated, 
according to the theoretical framework, that the role of HR in companies should be 
increasingly strategic in people management projects, articulating efforts for 
integration and engagement of the various levels of the organization. Although HR 
emphasizes people management, there are still difficulties to implement projects 
efficiently and effectively. Based on this assumption, the study contextualizes Design 
Thinking in the development of projects, whose relationship, pointed out in the 
literature, as a potential path for structuring applicable projects in people 
management. From this perspective, the creation of empathy with stakeholders, 
multidisciplinary teamwork and prototyping contribute to the generation of innovation 
and effectiveness of HR actions. The research aims to evaluate the impact of the 
adoption of Design Thinking methodologies and tools in people management 
projects. The research methodology is exploratory-descriptive, qualitative in nature, 
using bibliographic research and action research methods. To achieve the intended 
objectives, the study is based on questionnaires applied to HR professionals from 14 
participating companies, consisting of two groups for which an immersion workshop 
on Design Thinking and its application in projects was applied through the 
brainstorming tools. Empathy, Challenge Canvas and Refining the Problem. With this 
study it was possible to verify that although most professionals affirm that HR is 
involved in strategic decisions, organizational resistance persists in the 
understanding of fully strategic HR. It was found that 64% of professionals have 
heard of Design Thinking and 35.7% have no knowledge. 71% of professionals 
recognize that current projects have low results. At the end of both workshops it was 
found that the majority professionals understood Design Thinking and that its 
application will bring gains to companies. Although they pointed out a high interest 
and willingness to use Design Thinking, there were possible organizational obstacles 
to its implementation, such as organizational culture, lack of support, internal 
resistance and lack of knowledge. It is concluded that Design Thinking is an 
approach that allows generating innovations when employed and disseminated as a 
management practice and involving people from different organizational levels and, 
mainly, generate better results in projects conducted by HR. 
 
Keywords: Design Thinking. People Management Projects. Human Resources. 
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1.  INTRODUÇÃO  

 

Na atualidade fala-se em Recursos Humanos Estratégico, mas, como os 

profissionais de Recursos Humanos (RH) devem atuar para ocuparem 

definitivamente o papel estratégico em suas organizações? Essa é uma questão que 

normalmente ocupa um espaço entre as preocupações dos profissionais orientados 

à gestão de pessoas e aos executivos de maneira geral. Tal inquietação levou ao 

desenvolvimento dessa presente pesquisa. 

Vários profissionais buscaram caminhos próprios para alcançarem estágios 

mais avançados no papel do RH como gerador de resultados estratégicos ao 

negócio. 

São várias atitudes necessárias e diversas oportunidades de atuação, mas, 

entre as possibilidades, Paschini (2007, p. 44) sugere que “[...] realizar projetos de 

gestão de pessoas, e não apenas atuar em processos, faz com que o RH tenha 

mais espaço dentro das organizações.” 

Ulrich et al. (2012) apontam a ideia de que é importante que o RH tenha 

consciência de que seus projetos podem ser elaborados de forma mais abrangente, 

impactando o negócio como um todo.  

Tanto Ulrich et al. (2012) quanto Paschini (2007) dizem que bons projetos são 

necessários às ações que fogem da rotina e que possam contribuir e impactar o 

negócio.  

 Podendo ser aplicado nos desafios e problemas das mais diversas 

complexidades, o Design Thinking propõe a “[...] adoção de um ponto de vista 

empático com os clientes e usuários no centro do desenvolvimento de qualquer 

projeto” (BROWN; WYATT, 2010, p.61, grifo nosso). 

 Nesse contexto, podemos entender que, se o Design Thinking tende a ser 

uma abordagem importante para o pensamento projetual, de modo a contribuir para 

que o RH construa e gerencie os projetos de gestão de pessoas com mais 

efetividade e empatia junto às partes interessadas. 

 Entretanto, o quanto os profissionais de RH conhecem sobre o tema? Será 

que eles usam o Design Thinking? Se não usam, será que é porque desconhecem? 

A fim de elucidar tais dúvidas e eliminar os riscos de que esse estudo possa trazer 



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

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

 
 

 

8 

resultados incorretos, entende-se que uma possível abordagem seria a de garantir 

um nivelamento de conhecimento sobre a abordagem do Design Thinking e a 

compreensão prática de como o Design Thinking pode ser utilizado em projetos de 

RH. 

Por conta disso, esta pesquisa propõe a aplicação de um workshop que 

envolve diversos profissionais de RH no intuito de averiguar, pela aplicação de 

metodologias científicas, se o pensamento do Design Thinking e a aplicação de suas 

ferramentas realmente cumpre com aquilo que propõe a resolver: gerar projetos 

inovadores com empatia junto às partes interessadas e que contribuam com os 

resultados desejados pela empresa. 

A decisão de utilizar o Design Thinking em projetos de Gestão de Pessoas 

por meio de workshops com profissionais de RH, com status científico, e que 

ofereçam resultados técnicos e específicos, garante a solidez nas respostas, e, mais 

especificamente, no caso dessa dissertação, endossa se essa referida abordagem 

alcança a efetividade esperada.  

  

 

1.1 Diagnóstico da situação-problema e oportunidade 

 

Sabe-se que a gestão de pessoas é muito importante para os resultados 

empresariais. “É recorrente ouvirmos especialistas em negócios, presidentes e 

diretores de empresas dizerem que o grande diferencial estratégico está nas 

pessoas” (PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2014, p. 6). 

Mas qual é a expectativa das empresas em relação ao papel de Recursos 

Humanos?  

Os departamentos de Recursos Humanos e as equipes inseridas em ações 

de gestão de pessoas tem sido cada vez mais demandadas para uma atuação mais 

estratégica e com forte impacto na capacitação e engajamento das equipes e 

também nos resultados do negócio (PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2014). 

Paschini (2007, p. 8) explica que as demandas ao departamento de RH 

mudaram com o passar do tempo: 

No passado o que se esperava era a eficiência nos processos típicos de um 
departamento de pessoal, atuando com qualidade nas atividades relativas a 
admissões, promoções, demissões, entre outros. Depois, veio a 
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necessidade de treinar e selecionar as pessoas. Logo após, demandaram 
do RH que entendesse de números e buscasse os resultados 
organizacionais. Agora o papel é mais complexo e muito mais estratégico. 
Cabe ao RH projetar o futuro e, a partir disso, combinar os esforços para 
aliar as pessoas ao negócio. 
 

Hammonds (2006) de maneira crítica, diz que o RH busca eficiência em vez 

de valor. Provavelmente porque é mais fácil de mensurar. Cabe aos profissionais de 

RH entenderem que não são avaliados pelo que fazem, e sim pelo resultado que 

oferecem. Não se refere apenas à qualidade dos processos proporcionados aos 

funcionários e aos gerentes, mas também aos benefícios gerados para acionistas e 

clientes. 

Cabe ao RH ajudar os departamentos a atingirem as metas da empresa 

(CHIAVENATO, 2015).  

Charam (2015) defende que para isso, deveria deixar de lado a burocracia na 

administração de pessoal como, por exemplo, processar a folha de pagamentos e 

gerir o plano de saúde corporativo, terceirizando essas atividades. O motivo é ter 

tempo e oportunidade de focar suas ações na formulação de estratégias de gestão 

de pessoas, a fim de fomentar o desenvolvimento dos talentos que garantiriam o 

futuro do negócio. 

Dessa forma, percebe-se que a gestão de pessoas tem grande contribuição 

aos negócios, porém, “[...] ainda falta mais proatividade e eficácia nas ações, sejam 

pela obtenção dos resultados diretos ou mesmo pelo envolvimento desses gestores 

na elaboração de projetos que impactam nos colaboradores da empresa”. 

(HAMMONDS, 2015, p. 131). 

Isso é um alerta para que o RH continue mudando suas práticas. 

Bersin (2016) previu que as equipes de RH deixarão de projetar programas e, 

em vez disso, projetarão experiências de alto valor e integradas que estimulem, 

envolvam e inspiram empregados. 

Bersin (2016) também afirma em seu relatório da Deloitte que o RH pode 

aproveitar o pensamento de design para o incorporar em papéis de reestruturação 

ou a própria organização e também usar em análise de dados para recomendar 

melhores soluções diretamente ao empregado e à alta administração. 

Para um RH ser considerado estratégico, Paschini (2007), Hammonds (2015) 

e Bersin (2016) apontam para a ideia de que não existem fatores impeditivos para 
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que o RH se torne efetivamente estratégico. Cabe aos profissionais de RH 

enxergarem os demais departamentos da empresa como clientes internos que têm 

oportunidades de melhoria, mas nem sempre observadas pelos seus próprios 

gestores. Deve-se ainda fugir da operacionalização exclusiva de ações operacionais 

de RH e atuar com foco em projetos, como uma verdadeira empresa de consultoria 

em gestão pessoas. O profissional de RH deve ser um parceiro do negócio. 

Ornellas (2017) afirma que discutir e refletir sobre as questões que envolvem 

as pessoas e a aplicabilidade dos projetos em que elas se inserem é uma 

necessidade recorrente para as empresas e profissionais que militam nesses 

processos. 

Propor novas formas de gerir projetos de gestão de pessoas é um estímulo 

ao modo convencional e uma alternativa para conseguir maior eficácia pela 

perspectiva das necessidades e interesses dos principais envolvidos. “Práticas 

inovadoras de projetos podem se tornar um diferencial para estimular a participação 

das pessoas e a efetividade dos resultados esperados”. (FINOCCHIO, 2013, p. 11) 

Com fundamentação no pensamento projetual, cria-se a oportunidade de 

aplicar o “[...] Design Thinking como base para inovar e estabelecer novos 

parâmetros de engajamento, empatia, estruturação e prototipação que não fiquem 

presos somente à opinião e experiência centradas nos projetistas” (LIEDTKA, 2016, 

p. 21), atingindo maior compreensão dos problemas e do contexto e ampliando o 

envolvimento de todas as partes interessadas e impactadas.  

       A partir da proposta do pensamento projetual em gestão de pessoas pode-se 

alavancar as intervenções de Recursos Humanos com relação às necessidades 

estratégicas do negócio, gerando maior participação, engajamento e eficácia. 

Dessa forma, procurou-se responder à seguinte questão de pesquisa: O 

pensamento do Design Thinking e sua prática por profissionais de Recursos 

Humanos tem potencial de impactar os resultados dos projetos de gestão de 

pessoas? 

A hipótese número 1 é de que é possível a utilização da abordagem do 

Design Thinking nos projetos de gestão de pessoas. A hipótese número 2 é de que 

essa abordagem é capaz de gerar melhores resultados do que quando não se usa o 

Design Thinking. 
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1.2 - Objetivos 

 

1.2.1 - Objetivo Geral 

 
Avaliar o impacto da adoção de metodologias e ferramentas de Design 

Thinking em projetos de gestão de pessoas. 

 

 

 1.2.2 - Objetivos Específicos 

 
a) Compreender os conceitos do Design Thinking e sua aplicação na gestão de 

pessoas; 

b) Analisar a importância de projetos de gestão de pessoas como ações de 

impacto estratégico nos negócios e no papel do Recursos Humanos na 

empresa;  

c) Aplicar experimento controlado em formato de workshop de Design Thinking 

com profissionais de Recursos Humanos;  

d) Diagnosticar sobre as práticas atuais de gestão de projetos na gestão de 

pessoas em empresas da região Metropolitana do Vale do Paraíba Paulista 

(sub-regiões 1 e 2). 

 

1.3 - Contribuição do Trabalho  

 

As percepções atuais sobre as necessidades da gestão de pessoas com 

ênfase na estratégia dos negócios, direcionam para a elaboração de uma proposta 

de utilização, no contexto empresarial, de práticas inovadoras de projetos como 

possibilidade de estruturar nova abordagem no processo de repensar as ações 

aplicáveis ao RH.  

Podemos citar algumas oportunidades inerentes à realização dessa pesquisa, 

mas duas delas merecem atenção especial. A primeira delas é a de fomentar o 
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papel de Recursos Humanos, de maneira prática, para uma atuação mais 

estratégica e de maior agregação de valor por meio da realização de projetos 

inovadores e com maior efetividade. 

A importância do RH não gera dúvidas. “Os departamentos de Recursos 

Humanos e todos os processos de gestão de pessoas são tidos, nos tempos atuais, 

como essenciais aos negócios” (PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2014, p. 7). 

Entretanto, Ulrich et al. (2012) observam que a atuação exclusiva nas ações de 

rotina e processos de RH podem limitar a agregação de valor aos resultados 

empresariais. Para ampliar a performance, “[...] a gestão de pessoas também deve 

se preocupar em atuar com projetos com impacto nos negócios” (PASCHINI, 2007, 

p.19). 

Entende-se que o foco no desenvolvimento e gestão de projetos passa a ser 

uma necessidade do RH que agrega valor. 

 Ornellas (2017, p.78) defende a ideia que o profissional de RH deve, ao 

confrontar-se com um problema, projetar soluções onde “[...] busca aprofundar, 

compreender e descobrir informações, abrindo mão de suas perspectivas, 

percepções e certezas para entender as partes interessadas”. 

A segunda oportunidade, também importante, é o fomento da parceria entre o 

Centro Universitário Unifatea e as empresas de seu entorno, fortalecendo a 

contribuição da área das ciências aplicadas à área de negócios, colaborando para a 

solução de problemas reais. Por meio dessa parceria, as empresas poderão 

conhecer e serem estimuladas à prática de metodologias e ferramentas eficientes, 

desenvolvendo seus objetivos e resultados estratégicos.  

Infere-se que, por meio do pensamento em design e as práticas de valores 

como empatia, prototipagem e cooperação, pode-se gerar maior eficiência e eficácia 

na gestão de pessoas e, consequentemente, nos resultados organizacionais. 

 As conclusões decorrentes dessa pesquisa caracterizam uma importante 

contribuição à comunidade de RH e empresários, bem como demais estudiosos no 

campo do Design. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O presente capítulo se inicia apresentando os conceitos de Recursos 

Humanos (RH) e gestão de pessoas e, na sequência, a importância de o RH ser um 

facilitador de resultados estratégicos na empresa. Nesse capítulo, se observa a 

importância do papel do profissional de Recursos Humanos como um gestor de 

projetos orientados à gestão de pessoas. 

Em seguida, o estudo teórico se desenvolve com base na revisão da literatura 

sobre Design Thinking e algumas de suas ferramentas e práticas orientadas para 

projetos, bem como suas etapas. Para compreender o que isso significa, são 

apresentados seus principais conceitos, e posteriormente, como eles estão 

presentes nas organizações. 

 

 

2.1 O Recursos Humanos e a Gestão de Pessoas nas Empresas 

 

Há vários anos, fala-se da necessidade do departamento de Recursos 

Humanos (RH) ajudar os demais departamentos a atingirem as metas da empresa. 

Para Milioni (2014, p. 62) o departamento de Recursos Humanos é “[...] o 

órgão responsável pelo estudo, planejamento e implantação de políticas de 

administração e desenvolvimento de pessoas na empresa”. 

Para Chiavenato (2015, p. 47) o papel de Recursos Humanos é de: 

[...] desenhar políticas, projetos, procedimentos e processos alinhados com 
a estratégia da empresa e que, ao mesmo tempo, sejam competitivos no 
mercado e satisfaçam os anseios das pessoas. Entendemos que o RH deve 
desenvolver seus métodos de trabalho, ferramentas e políticas, a fim de 
alcançar o perfeito equilíbrio entre a estratégia do negócio e a expectativa 
dos colaboradores. 

 

Alguns defendem que, para ter mais resultados, o RH deveria deixar de lado 

a burocracia na administração de pessoal terceirizando essas atividades, a exemplo 

de Charam (2015). O motivo era ter tempo e oportunidade de “[...] focar suas ações 

na formulação de estratégias de gestão de pessoas, a fim de fomentar o 
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desenvolvimento dos talentos que garantiriam o futuro do negócio” (PASCHINI, 

2007, p. 35). 

Uma das definições para a gestão de pessoas é a de Chiavenato (2015, p. 

41) que afirma que se trata do “[...] conjunto de políticas e práticas necessárias para 

conduzir os aspectos da posição gerencial relacionados com as pessoas, incluindo 

recrutamento, seleção, treinamento, recompensas e avaliação de desempenho’. 

Para Ferreira et al. (2016, p. 105) a gestão de pessoas é definida como “[...] a 

função organizacional destinada a prover, desenvolver, favorecer a motivação e 

manter as pessoas nas organizações’. 

Em suma, usamos o conceito de RH para o departamento que, juntamente 

com os líderes das empresas, interage com a gestão de pessoas, que tem conceito 

mais amplo. 

 

 

2.2 O Papel de Recursos Humanos e a sua importância 

 

O RH tem importante contribuição nos resultados organizacionais. “Os 

profissionais de RH são cada vez mais desafiados a adotar uma perspectiva mais 

estratégica quanto ao seu papel” (ULRICH; HUSELID; BECKER, 2011, p. 15) 

A consultoria PriceWaterhouseCoopers (2014) realizou uma pesquisa junto 

aos presidentes (CEOs) e gerentes operacionais de empresas. O questionamento 

era relacionado às expectativas e percepções quanto ao setor de Recursos 

Humanos.  

Para os CEOs, entre as afirmações, foi observado que estes identificam que 

“[...] os RHs são mais reativos do que deveriam não tendo a iniciativa nas ações que 

geram competitividade aos negócios” (PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2014, p.  

7). 

Os gerentes operacionais das empresas, que têm o RH como um fornecedor 

interno, segundo a mesma pesquisa alegam que “[...] não conseguem enxergar a 

relação entre os programas de RH e o impacto nos resultados de seus negócios” 

(PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2014, p. 8). 

Assim, faltaria aos profissionais de RH mostrarem ainda mais seu valor e 

serem mais proativos em suas ações. 
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Em outras palavras, é preciso que o RH agregue valor efetivo ao negócio e às 

pessoas. Ulrich et al. (2012), Chiavenato (2015) e Paschini (2007) sugerem o perfil 

daqueles que são elogiados e têm o devido valor: ser estratégico, olhar de fora para 

dentro, entender do negócio da empresa, atuar proativamente, buscar ferramentas 

para atrair e reter talentos, mostrar resultados e desenvolver os líderes são ações 

fundamentais para o RH. 

Mas, as ações propostas pelos profissionais de RH precisam estar 

devidamente alinhadas às demandas da empresa. 

O alinhamento às maiores necessidades das organizações e seus 

direcionadores estratégicos é essencial ao RH, conforme explica Assis (2014, p. 29) 

que explica “[...] quando os direcionadores estratégicos estão vinculados e 

traduzidos corretamente pela gestão de pessoas, produzem, apoiam, sustentam e 

fortalecem os resultados”. Essa ideia é corroborada por Ferreira et al. (2016, p. 15) 

que propõem que “buscar o equilíbrio entre os objetivos organizacionais e as 

necessidades dos funcionários é o grande desafio estratégico a ser enfrentado”. 

Para garantir o perfeito alinhamento é preciso “[...] entender o que a empresa 

está buscando e traduzir esses propósitos em ações de RH que suportem o alcance 

dos objetivos” (ROBBINS, 2013, p. 17). Então, cabe ao RH perceber quais são os 

maiores desafios da empresa e estruturar sua proposta de valor. 

Para Ulrich et al. (2012), agir sem entender os objetivos estratégicos que 

buscam melhores resultados e não considerar as expectativas, cultura e problemas 

dos funcionários leva o departamento a implementar ações que não agregam valor. 

De acordo com Ferreira et al. (2016, p. 105) o profissional especializado em 

gestão de pessoas no contexto atual precisa manter-se focado em atividades 

estreitamente vinculadas às estratégias corporativas. 

Os projetos desenvolvidos e executados pelo RH ocupam lugar de destaque 

para o propósito de agregar valor aos negócios. 

Desse modo, o RH, deve estruturar “[...] projetos inovadores que possam 

contribuir de modo adequado ao alcance dos objetivos organizacionais e pessoais 

(FERREIRA ET AL. 2016, p.105, grifo nosso). 
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Diante do exposto, observa-se que o RH tem grande potencial para gerar 

inovação baseada em projetos, por meio do qual cria oportunidades de maiores e 

melhores resultados. 

Almeida et al. (2016, p.18) explicam que “Inovar é transformar ideias em 

valor. [...] Exige entender todas as partes interessadas e o valor percebido pelas 

pessoas, gerando empatia com elas”. 

 Assim, podemos supor que os projetos inovadores em gestão de pessoas, 

apoiados por um modelo de pensamento que busca a compreensão através da 

empatia, tem potencial de impactar positivamente a estratégia do negócio. 

 

 

2.3 Os Projetos e a Gestão de Pessoas 

 

Os projetos existem para gerar algum tipo de melhoria e evolução. Para 

Finocchio (2013, p. 51) “Todo projeto defende a mudança da situação atual para 

uma situação futura melhor”. 

Podemos entender que a tradução da estratégia em ações exequíveis pode 

ocorrer por meio de projetos que são concebidos a partir de um alinhamento com as 

partes interessadas, e, entre essas partes, devem ser consideradas as maiores 

expectativas da gestão, pois, “[...] as ações ou atividades a serem implementadas 

pelo RH deverão ser definidas e operacionalizadas de forma a assegurar a direta 

contribuição para a realização da estratégia de negócio” (PASCHINI, 2007, p. 39). 

Antes de colocar qualquer projeto em prática, o RH precisa entender as ações 

relacionadas aos processos internos da empresa, além dos interesses e das 

demandas que se relacionam às pessoas. 

Paschini (2007) explica que a estratégia adotada por uma empresa irá 

requerer uma estratégia especifica da área de Recursos Humanos, que será 

traduzida em projetos decompostos em um plano de ação. 

É importante salientar que quando o RH se interessa apenas por processos 

rotineiros e atividades operacionais, está olhando exclusivamente para dentro. “O 

RH precisa ter foco em projetos e não apenas em processos de Recursos Humanos” 

(PASCHINI, 2007, p. 47). 
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Sabe-se que um processo é diferente de um projeto. 

O processo é algo repetitivo e contínuo que gera o mesmo resultado por 

diversas vezes. Finocchio (2013) diz que estes são permanentes e correspondem à 

forma pela qual a organização cumpre sua finalidade rotineiramente. 

Segundo o PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, em sua 6ª edição do 

PMBOK (2018, p. 18), “processo é um conjunto de ações e atividades inter-

relacionadas, que são executadas para alcançar um produto, resultado ou serviço 

predefinido”.  

O mesmo guia também explica que “[...] cada processo é caracterizado por 

suas entradas, as ferramentas e as técnicas que podem ser aplicadas e as saídas 

resultantes”. (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2018, p. 19). 

Observa-se então que o conceito de processo tem peculiaridades que o 

diferencia do conceito de projeto. 

O projeto acontece em um período determinado de tempo para gerar um 

resultado específico, conforme apresenta Finocchio (2013). São conduzidos com 

finalidade específica, têm início e fim determinados e buscam, inclusive, melhorar os 

processos de rotina. 

 Contribuindo com a definição de projeto, o Project Management institute 

explica o que ele é: “Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um 

produto, serviço ou resultado exclusivo”. (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 

2018, p. 19) 

Ao elaborar seus projetos, o RH não pode limitar olhar apenas para si, mas 

para a empresa como um todo. Quando o RH começa a pensar seus projetos além 

dos processos de RH, ele começa a ter um papel diferenciado na empresa. [...] É 

importante que o RH tenha consciência de que seus projetos podem ser elaborados 

de forma mais abrangente, impactando o negócio como um todo. (ULRICH et al., 

(2012, p. 77). 

Para fazer bons projetos são necessárias as ações que fogem da rotina e que 

possam contribuir e impactar o negócio. 

Ornellas (2017) afirma que ser um facilitador de projetos proativos de gestão 

de pessoas é uma ação altamente importante para o RH Estratégico. Para isso, 

cabe aos profissionais de Recursos Humanos oferecer, conduzir e medir resultados 
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de projetos de gestão de pessoas que sejam aplicáveis às necessidades dos 

clientes internos. 

Sabemos, entretanto, que cada empresa tem sua própria realidade e, 

portanto, o profissional de RH que atua como consultor interno deve identificar quais 

as maiores demandas para projetos. 

Os projetos de RH, em suma, devem resolver problemas ou alavancar 

oportunidades. Para Ornellas (2017, p. 69) as mudanças sobre o papel de Recursos 

Humanos na solução de problemas são evidentes: 

Quando o RH tem em mãos um problema, ele não busca mais soluções 
prontas dentro ou fora de casa. Ele amplia seu campo de visão, investiga 
as reais necessidades e desejos de seu cliente interno e promove o 
diálogo com ele para descobrir a solução mais adequada. O olhar 
empático do design nos permite atacar um problema utilizando novos 
pontos de vista e com isso trabalhar em projetos e ideias que, antes de 
mergulharmos na mente das outras pessoas, não estavam disponíveis. 
 

Conforme exposto, o alinhamento entre RH e projeto recebe contribuição do 

Design, com o viés projetual, levando o RH pensar e agir estrategicamente. O 

pensamento de design é importante para os projetos, segundo Cardoso (2016). Ele 

defende a ideia de que o design tem valores específicos capazes de propor soluções 

e dar respostas a muitos dos problemas de hoje. 

O designer, segundo Bonsiepe (2015) precisa de habilidades de 

percepcionar, questionar, formular e avaliar, habilidades que são inerentes ao 

pensamento criativo. A sensibilidade e a capacidade de perceber o mundo e as 

oportunidades são componentes do processo de criação de projetos inovadores. 

Melo e Abelheira (2015, p. 19) afirmam que “Design é projeto e está presente 

no ponto de contato entre o produto ou serviço e o usuário”. 

Enfatizando a ideia de design relacionado aos projetos, Ornellas (2017, p. 70) 

diz que os RHs devem ser designers organizacionais, pois, “[...] ao serem 

confrontados com um problema ou oportunidade, devem buscar aprofundar, 

compreender e descobrir os aspectos físicos, psicológicos, emocionais e culturais da 

questão”. Ou seja, devem abrir mão das próprias perspectivas e certezas para 

entender todo o contexto e as partes envolvidas. 

Entretanto, Gonçalves e Campos (2017, p. 3) alertam que “[...] por melhor que 

seja o resultado de um projeto, ele só trata valor para a organização se as pessoas o 
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usarem da forma adequada”. Por isso que é necessário considerar as pessoas 

desde o seu início. 

 

  

2.4 O Pensamento de Design 

 

O Design Thinking consiste em um modelo mental, que representa o modo de 

pensar do design (DUNNE; MARTIN, 2006; PINHEIRO; ALT, 2011). De acordo com 

as ideias de Clark e Smith (2008), o Design Thinking é um caminho para a solução 

de problemas que se desenvolve a partir de três inteligências fundamentais para a 

inovação: a habilidade de trabalhar de forma empática, o pensamento integrativo e a 

experimentação. 

Essas três características remetem aos valores do Design Thinking: Empatia, 

Colaboração e Experimentação. De acordo com Pinheiro e Alt (2011, p. 44).  

Empatia: Para resolver problemas complexos, é necessário compreender e 
vivenciar a perspectiva de outras pessoas; 
Colaboração: O compartilhamento de vivências e conhecimentos está na 
essência da multidisciplinaridade da equipe de trabalho; 
Experimentação: A exploração de novos contextos permite testar novas 
ideias antes de se gastar muito dinheiro com elas, além de permitir que ela 
seja externalizada e complementada por outras pessoas. 

 

Um dos grandes propulsores dos conceitos do Design Thinking diz que ele é 

uma “[...] disciplina que usa a sensibilidade e os métodos do designer para suprir as 

necessidades das pessoas com o que é tecnologicamente factível, e recorre ao que 

uma estratégia de negócios viável pode converter em valor” (BROWN, 2010, p.36). 

Design Thinking, para Brown e Wyatt (2010), é adotado como uma 

abordagem para o desenvolvimento de soluções de alto impacto em empresas e 

organizações sem fins lucrativos. 

Os projetos inerentes à essas soluções, devem ter valor ou ser apropriado às 

demandas cognitivas da situação. Isso é fortemente defendido por Weisberg (2000), 

Kelley (2001) e Brown (2010). 

Podendo ser aplicado nos desafios e problemas das mais diversas 

complexidades, Design Thinking propõe a “[...] adoção de um ponto de vista 

empático com os clientes e usuários no centro do desenvolvimento de qualquer 
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projeto” (BROWN; WYATT, 2010, p.61). Essa ideia ficou conhecida como Design 

Centrado no Ser Humano (BROWN, 2010). 

O Design Thinking se relacionada à ideia do design centrado no ser humano. 

A evolução do design ao Design Thinking é a história da evolução da 
criação de produtos à análise da relação entre pessoas e produtos e, por 
fim, entre pessoas e pessoas. Com efeito, um impressionante avanço 
realizado nos últimos anos tem sido a migração de designers para 
solucionar desafios sociais e comportamentais[...]. (BROWN, 2010, p.39). 

Para a estruturação dos desafios e a busca da solução de problemas o 

Design Thinking estimula duas fases de pensamento: a convergente e a divergente, 

sendo “[...] a primeira é onde as possibilidades são geradas livres de qualquer 

julgamento e a segunda sendo para fazer escolhas e eliminar opções” (BROWN, 

2010, p.32). 

A análise e a síntese constroem caminhos essenciais para os projetos 

inovadores. 

Para Martin (2010) o Design Thinking utiliza o pensamento analítico e o 

pensamento intuitivo e, quando adotado por uma organização, possibilita que o 

conhecimento flua do complexo para o simples. 

Brown (2010) sugere que as equipes de projetos do Design Thinking devem 

ser formadas por profissionais de diferentes áreas do conhecimento visando a 

colaboração entre as áreas e que suas diferentes qualidades se somem. 

De acordo com Plattner, Meinel e Leifer (2011), o Design Thinking parte de 

uma perspectiva multidisciplinar embasada em princípios de engenharia, design, 

artes, ciências sociais e descobertas do mundo corporativo. 

Liedtka e Ogilvie (2011) explicam que design é uma abordagem sistemática 

para a resolução de problemas. Os designers devem aprender a se sentir 

confortáveis diante de falhas repetidas, desde que aprendam com elas. 

Dorst (2011) apresenta a ideia de que um projeto inovador dificilmente 

surgiria a partir de apenas parâmetros técnicos e procedimentos padronizados e, 

provavelmente, não seria sólida o suficiente para ser economicamente viável caso 

fosse baseada inteiramente em uma intuição. 

Assim, é possível alcançar “[...] resultados inovadores que melhor condizem 

com os desejos e necessidades dos interessados, ao mesmo tempo, que produzem 
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retorno financeiro e são tecnicamente viáveis”. (BROWN, 2010; PINHEIRO; ALT, 

2011; VIANNA et al., 2012, p.20). 

Por ser centrado no ser humano, o Design Thinking também deve considerar 

a visão humanista: 

O conceito de Design Thinking traz consigo uma visão mais humanista do 
design. Com a sua inclusão na gestão de design, ocorre uma 
reaproximação do design com as questões sociais, que não são mais 
tendências, mas sim uma realidade de uma sociedade consciente e que 
presta atenção as essas questões, que se tornaram estratégicas 
(DEMARCHI; FORNASIER; MARTINS, 2011, p. 34). 

 

Cavalcanti (2014, p. 5) apresenta que “O Design Thinking é uma abordagem 

de trabalho colaborativo, formada, preferencialmente por equipe multidisciplinar.” 

Considerando os pensamentos convergente e divergente, podemos entender que 

“[...] o pensamento do design propõe que devemos nos mexer primeiro para gerar 

opções que nos levarão a encontrar um caminho, e não escolher primeiro um 

caminho e então gerar opções.” (PINHEIRO; ALT, 2011, p. 43). 

Cavalcanti e Filatro (2017, p. 10) explicam que o “Pensamento divergente [...] 

tem por objetivo criar novas possibilidades e multiplicar opções de escolhas”. As 

mesmas autoras, Cavalcanti e Filatro (2017) defendem que o “Pensamento 

convergente ocorre exatamente o oposto: filtram-se as opções propostas para fazer 

escolhas”. 

Em relação pensamento projetual, ou, Design Thinking, Vianna et al. (2012, 

p.19) apresenta que:  

Nesse tipo de pensamento, busca-se formular questionamentos através da 
apreensão ou compreensão dos fenômenos, ou seja, são formuladas 
perguntas a serem respondidas a partir das informações coletadas durante 
a observação do universo que permeia o problema. Assim, ao pensar de 
maneira abdutiva, a solução não é derivada do problema: ela se encaixa 
nele. 

A Experimentação e a Colaboração são incentivadas no Design Thinking pela 

prática focada da Prototipação. Para Vianna et al. (2012) os protótipos permitem 

tangibilizar e melhor analisar as ideias propostas junto à realidade do usuário. 

Para Stickdorn et al. (2014, p. 33) “O design ajuda a criar novos produtos e 

projetos, ou melhorar os já existentes, de modo a torná-los mais úteis, utilizáveis e 

desejáveis pelos usuários, bem como mais eficientes e eficazes para as 

organizações”. 
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Mas não se deve esquecer que a abordagem do Design Thinking é centrada 

no ser humano. Stickdorn et al. (2014, p. 36) enfatizam que “A inovação é 

contemplada por meio da compreensão daquilo que as pessoas almejam e 

precisam, em uma palavra, empatia”. 

O Design Thinking, segundo Melo e Abelheira (2015, p.15) “[...] aplica 

ferramentas do design para solucionar problemas complexos. Propõe o equilíbrio 

entre o raciocínio associativo e o pensamento analítico”. Entretanto, a fim de não 

esquecer que os projetos inovadores não se limitam às ideias criativas, Ashton 

(2015) explica que a inovação geralmente não significa apenas produzir ideias que 

ninguém nunca pensou, mas sim criar um maior valor para os clientes internos e 

externos – e lucro para a empresa – através da combinação de elementos que 

resultem em projetos de negócios inovadores. 

Os pensamentos convergentes e divergentes, bem como a necessidade de 

inovação, parecem estar presentes na ideia de Liedtka e Ogilvie (2015, p. 21) que 

apresentam quatro questões básicas que o Design Thinking responde: O que é? 

Explora a realidade vigente; E se? Imagina um novo futuro; O que surpreende? Faz 

algumas escolhas e; O que funciona? Nos coloca no mercado. 

Talvez por isso o Design Thinking tem sido cada vez mais utilizado e 

ensinado. “Com uma abordagem criativa e prática para a solução de problemas, o 

Design Thinking tem se popularizado por sua funcionalidade capacidade de gerar 

projetos inovadores” (ALVES, 2016, p. 41). De acordo com o SEBRAE (2016) aplicar 

o Design Thinking significa fazer questionamentos sobre a melhor forma de criar o 

novo, descobrir o inexplorado e obter algo realmente funcional.  

Entretanto, como orienta Bassalo (2017, p.4) “Não existe fórmula mágica para 

gerir projetos, entretanto, seguir uma metodologia pode minimizar bastante seus 

riscos”. Nesse contexto, podemos entender que, se o Design Thinking tende a ser 

uma abordagem importante para o pensamento projetual, ele pode contribuir 

fortemente para que o RH construa e gerencie os projetos de gestão de pessoas 

com mais efetividade e empatia junto às partes interessadas. 
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2.5 Os Modelos para Aplicação do Design Thinking 

 

 O Design Thinking é um modelo de pensamento (DUNNE; MARTIN, 2006; 

PINHEIRO; ALT, 2011). Como uma forma de pensar, não se trata de um roteiro 

único que deve ser seguido. Entretanto, a fim de facilitar a compreensão e a 

aplicação desse modelo mental, alguns autores e instituições desenvolveram 

métodos que visam explicar sequencialmente as etapas que o compõem. 

 O Design Council (2016), realizou uma pesquisa no ano de 2005 a fim de 

compreender como os projetos eram realizados dentro da perspectiva do design. 

Nessa pesquisa foi observado que as empresas seguiam duas etapas em comum, 

sendo a primeira a de expandir o entendimento sobre o desafio enfrentado e a 

segunda a de refinar o conhecimento adquirido para encontrar novas associações e 

significados (PINHEIRO; ALT, 2011; DESIGN COUNCIL, 2007). 

Esse processo ficou conhecido com Duplo Diamante e reflete claramente os 

pensamentos divergentes e convergentes (DESIGN COUNCIL, 2016, p. 4). 

Segundo DESIGN COUNCIL, (2007, apud Boschi, 2012, p. 79), as fases do 

Duplo Diamante são: 

Descobrir: Começa a partir de uma ideia identificada com base nas 
necessidades do usuário; 
Definir: Procura-se interpretar essas necessidades e alinhá-las aos objetivos 
do negócio, criando um conjunto de requisitos (brief). Funciona como um 
filtro, onde as ideias são revisadas, selecionadas e descartadas e os 
achados da fase; 
Descobrir são reestruturadas como problema e as soluções são 
selecionadas para prototipagem; 
Desenvolver:  As soluções de projeto previamente elaboradas a partir do 
design serão desenvolvidas e testadas de forma iterativa na empresa. 
Entregar: O produto ou serviço é finalizado e lançado no mercado. 

 

Segundo Brown (2008) não existem passos lineares que devem ser seguidos 

e, por isso, defende um modelo cíclico em que existem pontos de partida e pontos 

de referência dentro de um sistema de espaços ou momentos sobrepostos e 

complementares.  

Os três momentos do modelo de Brown (2010) ficaram conhecidos como 

Modelo da IDEO (nome da empresa americana do autor). 

Brown (2010, p. 16) apresenta o modelo do Design Thinking em três fases: 

(1) Inspiração - foca no problema ou na oportunidade que motiva a busca por 
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soluções; (2) Idealização - refere-se ao processo de gerar, desenvolver e testar 

ideias; (3) Implementação - relaciona-se ao caminho que se inicia no estúdio de 

design, ou seja, o projeto, e direciona-se ao mercado. Para Brown (2010), "os 

projetos podem percorrer esses espaços mais de uma vez, à medida que a equipe 

lapida suas ideias e explora novos direcionamentos [...]". 

Para Pinheiro e Alt (2011), o processo que ficou conhecido como Live Works 

é dividido em Insights (entender o contexto do problema e compreender os 

usuários), ideias (cocriação com usuários), protótipos (testar a ideia junto a clientes 

e usuários reais) e realização (colocar em prática o que foi pensado e testado nas 

fases anteriores). 

As etapas do Design Thinking podem ser entendidas como (VIANNA et al., 

2012, p.15): 

a) Imersão: Aproximação do contexto do projeto. Essa fase inicial 
subdivide-se em Imersão Preliminar e Imersão de Profundidade; 

b) Análise e Síntese: Organização visual dos dados coletados para 
apontar padrões, e auxiliar na compreensão do todo e na 
identificação das oportunidades e desafios; 

c) Ideação: Geração de ideias por meio de atividades colaborativas que 
estimulem a criatividade; 

d) Prototipação: Validação e tangibilização das ideias selecionadas. 
e) Implementação: Aplicação prática da solução encontrada. 
 

Apesar de serem apresentadas linearmente, Vianna et al. (2012) deixa claro 

que as etapas do Design Thinking são versáteis e podem ser moldadas e 

configuradas para se adequarem ao projeto. 

 Um outro modelo conhecido como Design Connection apresenta um processo 

de cinco etapas: Identificar problemas, gerar soluções, materializar, validar e 

implantar e com um Ciclo iterativo presente em cada uma delas. (BOSCHI, 2012; 

DESIGN CONNECTION, 2016), 

Independentemente do modelo e do roteiro a ser seguido, sendo o Design 

Thinking aplicado aos projetos com impacto aos Recursos Humanos, entende-se 

que estes poderão alcançar resultados mais eficazes e inovadores. 

 A partir desses modelos podemos observar que eles apresentam 

semelhanças quanto às suas fases que se iniciam com a elaboração e entendimento 

do problema estudado, seguida da geração de ideias e protótipos, encerrando com o 

lançamento da solução. 
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2.5 As Etapas do Design Thinking com Mapa da Empatia e Brainstorming 

 

 Apesar de existirem diversos modelos de aplicação do Design Thinking, todos 

eles possuem algumas etapas em comum, mesmo com títulos diferentes, como: a 

definição de um problema, a imersão que gera empatia com o usuário, a análise e 

síntese, a geração de ideias para a solução, a prototipação e a implementação. 

 O pensamento projetual começa com a definição clara do problema a ser 

resolvido ou oportunidade a ser alcançada. Normalmente esse problema se 

apresenta em forma de uma pergunta a ser respondida. 

Vianna et al. (2012) explica que nesse tipo de pensamento, busca-se formular 

questionamentos através da apreensão ou compreensão dos fenômenos, ou seja, 

são formuladas perguntas a serem respondidas a partir das informações coletadas 

durante a observação do universo que permeia o problema. Assim, ao pensar de 

maneira abdutiva, a solução não é derivada do problema: ela se encaixa nele. Não 

se pode solucionar problemas com o mesmo tipo de pensamento que os criou: 

abduzir e desafiar as normas empresariais é a base do Design Thinking. 

O problema também pode ser chamado de desafio estratégico, conforme 

explicam Cavalcanti e Filatro (2017, p. 138): “O desafio estratégico é uma frase que 

descreve o problema a ser superado e que norteará o desenvolvimento de um 

projeto”. 

 Após a definição do problema ou desafio a ser trabalhado inicia-se a etapa da 

imersão por meio da criação de empatia com o usuário, ou usuários, do produto 

resultante do projeto.  

 Para isso é necessário organizar os conhecimentos prévios, coletar 

informações através da imersão no contexto proposto e analisar os dados coletados, 

como esclarecem Cavalcanti e Filatro (2017, p. 123): 

O trabalho dos designers thinkers começa de fato quando eles fazem um 
levantamento inicial de tudo o que sabem sobre o contexto do desafio 
estratégico. Para isso, devem realizar a organização de conhecimentos 
prévios. Nesse momento, identificam quem são as partes interessadas 
envolvidas no contexto analisado que podem ajudar na compreensão do 
problema a ser resolvido. Em seguida, vão a campo para fazer uma 
pesquisa exploratória com o objetivo de observar e ouvir representantes das 
partes interessadas [...]. Com os dados coletados, faz-se a análise que 
permite interpretar o significado intrínseco das experiências vividas com a 
finalidade de obter insights. 
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Essas mesmas autoras explicam que insight “é um conjunto de ideias e 

pensamentos que nos fazem ver o desafio estratégico a partir de outra perspectiva” 

(CAVALCANTI; FILATRO, 2017, p. 125). Considerando a necessidade da imersão, 

de acordo com Stanford (2019), o Design Thinking desenvolve aptidões a fim de 

criar inovações significativas. Para que isso aconteça é necessário conhecer e se 

preocupar com o usuário. 

A imersão “tem o objetivo de compreender profundamente as necessidades 

do cliente” (MELO; ABELHEIRA, 2017, p.37). Também: 

Significa conhecer os clientes como pessoas de verdade com problemas 
de verdade, em vez de vê-los como alvos para vendas ou como um 
conjunto de estatísticas demográficas reunindo faixa etária, 
nível de renda ou estado civil. Requer desenvolver uma compreensão de 
suas necessidades e vontades, tanto emocionais quanto racionais. 
(LIEDTKA; OGILVIE, 2015, p. 6). 

 

Durante a imersão é necessário criar empatia com o usuário. Brown (2010, p. 

47) diz que a empatia é “[...] a tentativa de ver o mundo através dos olhos dos 

outros, de compreender o mundo por meio de experiências alheias e de sentir o 

mundo por suas emoções”. Melo e Abelheira (2015, p. 35) criam um paralelo entre a 

empatia e a imersão, explicando que “empatia é a capacidade de se colocar no lugar 

de outra pessoa e imersão é quando se produz uma resposta afetiva apropriada à 

situação de outra pessoa, e não a própria situação”. 

Vianna, et al. (2012, p. 36) orienta que se deve buscar informações de quatro 

tipos: 1. O que as pessoas falam? 2. Como agem? 3. O que pensam? 4. Como se 

sentem?”. 

Essas mesmas quatro perguntas aparecem em uma ferramenta de 

pensamento visual chamada de Mapa da Empatia (Figura 1). 

De acordo com Osterwalder e Pigneur (2011, p. 131) o Mapa da Empatia “[...] 

ajuda você a ir além das características demográficas e desenvolver uma 

compreensão melhor do ambiente, dos comportamentos, preocupações e 

aspirações”. 

Conforme Melo e Abelheira (2017, p. 169), o Mapa da Empatia consiste num 

“documento que visa descrever o que alguém diz, faz, pensa e sente. Ajuda a 
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enxergar o problema a partir da perspectiva do outro e, dessa forma, imaginar o que 

ele pensa e sente em relação ao desafio estratégico”. 

Figura 1 - Mapa da Empatia 

 

Fonte: adaptado de Osterwalder e Pigneur (2011) 
 

 

“A empatia é o começo de tudo. [...] É preciso estabelecer a conexão entre as 

pessoas e os objetivos que a organização busca alcançar” (ALVES, 2016, p. 42).  

Durante a fase da imersão, visando a empatia, procura-se:  

[...] identificar comportamentos e mapear seus padrões e necessidades. 
Nesse caso a “[...] pesquisa é qualitativa e não pretende esgotar o 
conhecimento sobre segmentos de consumo e comportamento, mas ao 
levantar oportunidades de perfis extremos, permite que soluções 
específicas sejam criadas. (VIANNA et al., 2012, p. 36) 

 

A imersão pode ser dividida em duas fases: a fase preliminar e a fase em 

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

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

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

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

2012, p. 22). 
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Na fase de imersão em profundidade, o objetivo é de “[...] identificar 

comportamentos e mapear seus padrões e necessidades latentes” (VIANNA et al., 

2012, p. 36). 

 Coletadas as informações e identificadas as necessidades e comportamentos 

dos usuários, inicia-se a fase de análise e síntese. 

Brown (2010, p. 64) afirma que “O processo criativo se baseia na síntese, o 

ato coletivo de juntar as partes para criar ideias completas. Uma vez que os dados 

foram coletados, é necessário analisa-los e identificar padrões significativos”. 

A etapa de Análise e Síntese, a partir dos dados coletados, visa “[…] 

organizar esses dados visualmente de modo a apontar padrões que auxiliem a 

compreensão do todo e identificação de oportunidades e desafios” (VIANNA et al., 

2012, p. 16). 

Essa etapa inclui a “[...] apresentação, categorização, comparação e análise 

dos dados coletados na imersão empática”. (MELO; ABELHEIRA, 2017, p.163). 

O papel dessa etapa é essencial no processo de criar opções e fazer 

escolhas. Também permite “refinar o problema que deu origem ao desafio 

estratégico, o qual pode necessitar de revisão após a análise dos dados coletados” 

(CAVALCANTI; FILATRO, 2017, p. 173). 

Com o problema devidamente refinado durante a imersão, dá-se início à 

etapa da ideação, ou geração de ideias. 

Na ideação o objetivo é gerar ideias inovadoras para o tema do projeto 

utilizando-se das informações e dados da fase anterior, a fim de “Estimular a 

criatividade e gerar soluções que estejam de acordo com o contexto do assunto 

trabalhado” (VIANNA et al., 2012, p. 99). 

Stickdorn et al. (2014), também confirmam o que mencionam Vianna et al. 

(2012). Para eles a fase de ideação tem como propósito a geração de ideias 

inovadoras, podendo gerar soluções que estejam de acordo com o contexto 

estudado. 

Para gerar ideias, uma das metodologias mais usadas é o Brainstorming. 

Brainstorming, ou tempestade de ideias, é uma técnica que “Tem como 

objetivo principal capturar muitas ideias de maneira rápida e bruta (não lapidada) e 

funciona muito bem em equipes”. (MELO; ABELHEIRA, 2017, p. 81). 
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É realizado em grupos e deve ser coordenado por um mediador. “Um 

mediador exerce um papel fundamental. Ele não garante ordem no sentido rígido da 

palavra, impondo restrições, mas garante que todos participem ativamente.” (MELO; 

ABELHEIRA, 2017, p. 85). 

 O Brainstorming deve ser utilizado durante a ideação para a geração de uma 

grande quantidade de ideias. “A qualidade e a assertividade das ideias geradas se 

atinge através da quantidade. Quanto maior a quantia de ideias geradas pela 

equipe, maior é a chance de produzir uma solução inovadora e funcional.” (VIANNA 

et al., 2012, p. 101). 

“Você faz o brainstorming em equipes e grupos de forma a ter condições de 

utilizar o poder de pontos de vista e opiniões heterogêneos e acessar a inteligência 

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

  Após a etapa da ideação e, definida a ideia a ser levada adiante, chega-se ao 

momento de experimentar as hipóteses e estruturar o protótipo, também chamada 

de experimentação, prototipagem ou prototipação. 

Brown (2010, p. 84) afirma que “A abertura à experimentação é a essência de 

qualquer organização criativa e a prototipagem é a melhor evidência de 

experimentação” 

De acordo com Vianna et al., (2012, p. 121) “A prototipação tem como função 

auxiliar a validação das ideias geradas”. Os autores afirmam que o “[...] protótipo é a 

tangibilização de uma ideia, a passagem do abstrato para o físico de forma a 

representar a realidade - mesmo que simplificada - e propiciar validações”. (VIANNA 

et al., 2012, p. 121) 

Melo e Abelheira (2015, p. 36) afirmam que o “objetivo da prototipação é 

reduzir riscos. [...] Testar as ideias de várias formas para extrair as mais viáveis e 

confirmar as mais impactantes”. Stickdorn et al. (2014, p. 132) relatam que a etapa 

da prototipação considera a tentativa e o erro como essenciais ao processo de 

aprendizagem e desenvolvimento do projeto, ou seja, trata-se de “uma das principais 

características do Design Thinking é o fato de que essa abordagem não pretende 

evitar erros, e sim, explorá-los”. Cavalcanti e Filatro (2017, p. 37) recomendam 

realizar testes rápidos, os quais “possibilitam discussões sobre forças e fraquezas, 

permitindo falhar mais cedo para obter sucesso mais cedo também, uma vez que é 
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possível identificar direções para o projeto, em vez de dar uma visão final pronta e 

acabada”. 

 Cavalcanti e Filatro (2017, p. 128) ainda afirmam que “a prática da 

prototipagem faz com que as soluções propostas se tornem tangíveis, o que facilita 

a maturação da inovação”. 

 A etapa da prototipagem pode ocorrer em vários ciclos. Cavalcanti e Filatro 

(2017) dão a ideia de que é comum que um protótipo precise ser testado e 

adequado algumas vezes antes da solução proposta estar amadurecida e pronta 

para ser implementada. 

 Uma última fase do Design Thinking é a implementação, ou seja, executar 

aquilo que foi devidamente testado e aprovado na fase da prototipação. Nesta etapa, 

as soluções encontradas e testadas nas fases anteriores precisam estar 

amadurecidas o suficiente para serem colocadas em prática. 

 O acompanhamento das ações propostas é essencial para a implementação 

do projeto. “O ideal é que a implementação seja seguida por uma ação exploratória 

posterior, com o objetivo de avaliar seu progresso” (STICKDORN et al., 2014, p. 

137). 

 Para isso é importante estabelecer o Plano de Implementação, que, segundo 

Cavalcanti e Filatro (2017, p. 132) “[...] abrange as ações e os prazos para a 

execução de cada uma delas”. 
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3 DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA 

 

O presente trabalho, objetiva discutir as contribuições do Design Thinking 

para criar projetos eficazes na gestão de pessoas. Para tanto, busca entender quais 

são as percepções dos profissionais responsáveis por projetos de gestão de 

pessoas em 14 empresas da região Metropolitana do Vale do Paraíba Paulista (sub-

regiões 1 e 2), sobre os possíveis resultados com a utilização desse modelo de 

pensamento e algumas de suas ferramentas. 

A fim de se buscar uma compreensão da problemática de pesquisa enunciada 

e aos objetivos pretendidos, a pesquisa pode ser classificada como exploratória-

descritiva. De acordo com Gonsalves (2011, p. 67), pesquisas exploratórias são 

caracterizadas pelo desenvolvimento e esclarecimento de ideia, ou seja, contribui 

para o pesquisador ampliar o conhecimento de um determinado fenômeno pouco 

explorado. Nesse estudo, os efeitos da associação do Design Thinking em projetos 

de gestão de pessoas é pouco conhecido. Logo, busca-se explorar a realidade dos 

profissionais de RH e obter maior compreensão.  

Estudos com enfoque descritivo permitem ao pesquisador observar, registrar, 

analisar e correlacionar fatos ou fenômenos sem, contudo, interferir ou controlar as 

variáveis interferentes na ocorrência estudada (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, p. 

61). Esse tipo de pesquisa visa descobrir a frequência ou a intensidade que 

determinado fato ocorre e a sua relação com os demais, ou seja, procura descrever 

diversas situações e relações, incluindo aspectos do comportamento humano, seja 

individualmente ou grupos ou comunidades mais complexas.  

Vergara (2014) ressalta que a pesquisa descritiva não tem o compromisso de 

explicar fenômenos, mas serve de base para explicação. Nesse estudo, a 

investigação interessa-se pelas empresas, a fim de melhor compreender como o 

Design Thinking pode contribuir para o contexto dos projetos como base para 

aumentar o potencial de resultados, alinhamento e engajamento dos funcionários. 

Conforme exposto, a presente pesquisa é de natureza qualitativa, uma vez 

que se trata de método indutivo, delineado por definições e processo baseado de 

uma maneira criativa e intuitiva “que se dá pela análise comparativa de uma 
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pequena amostra minuciosamente selecionada” (SANTOS, ROSSI, JARDILINO, 

2000, p. 51). 

A abordagem qualitativa também se caracteriza pelo método da pesquisa-

ação e argumentações e análises baseadas numa variedade de técnicas, 

pressupondo interpretação e compreensão pautados pela observação participante, 

ampliados por exercícios da realidade, valorizando a ideia de intensidade na 

perspectiva dos atores e no contexto em que os fenômenos ocorrem (LIMA, 2008, p, 

33). 

 

3.1 Método e Amostragem  

 

Quanto aos procedimentos de coleta de dados, o estudo utiliza os métodos de 

pesquisa bibliográfica, documental e pesquisa-ação. Conforme Gil (1999), a 

pesquisa bibliográfica parte do levantamento de fontes secundárias, principalmente 

de livros e artigos científicos sobre o tema escolhido, e a documental vale-se de 

relatórios de pesquisa, dentre outros. Outro método adotado, a pesquisa-ação, 

compreende método que articula o exercício da pesquisa à ação participante sobre a 

realidade ou situação investigada, de modo a definir um programa de ação. Lima 

(2008) explica que a pesquisa-ação envolve pesquisador e atores no processo 

investigatório, sendo “corresponsáveis pelas etapas que caracterizam o projeto de 

pesquisa, a sua execução e a elaboração dos resultados alcançados”. O autor 

afirma que a pesquisa-ação também tem o propósito de explicar aspectos da 

realidade, sendo possível agir ou interver, aperfeiçoando alternativas de solução, em 

situação real. E, sobretudo, Lima (2008, p. 37) destaca que esse método de 

pesquisa:  

“[...] contribui para a aprendizagem organizacional e para o crescimento dos 
colaboradores, uma vez que pressupõe sua participação ativa no processo 
investigatório. Além disso, figura como valioso instrumento de apoio ao 
processo decisório, por meio da produção e da utilização simultâneas dos 
conhecimentos consolidados”. 

 

Nesse estudo, a pesquisa-ação tem como componente fundamental do 

projeto de pesquisa a participação de profissionais de RH das empresas 

selecionadas na amostra e subdivididos em dois grupos, os quais foram organizados 

para participação na forma de workshop. Assim, na primeira fase, o estudo realizou 
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uma pesquisa bibliográfica para a formação da teoria de base, que serviu de 

subsídio para as fases seguintes em que o planejamento previu a aplicação de um 

workshop às empresas convidadas e a utilização de questionários. Santos, Rossi e 

Jardilino (2000, p. 40) explicam que na pesquisa-ação “pode-se utilizar enquanto 

recursos para a obtenção de dados e informações a observação, as entrevistas ou 

ainda os questionários”. 

As ações decorrentes do método de pesquisa procurou compreender como o 

Design Thinking pode ser usado como fator mediador na composição de estratégias 

para a troca e geração de novas ideias para a prática de Recursos Humanos, bem 

como na identificação e solução de problemas, ao mesmo tempo em que pode gerar 

inovações nos projetos aplicáveis a gestão de pessoas. 

Melo e Abelheira (2015, p. 36) afirmam que o “objetivo da prototipação é 

reduzir riscos. [...] Testar as ideias de várias formas para extrair as mais viáveis e 

confirmar as mais impactantes”. Stickdorn et al. (2014, p. 132) relatam que a etapa 

da prototipação considera a tentativa e o erro como essenciais ao processo de 

aprendizagem e desenvolvimento do projeto, ou seja, trata-se de “uma das principais 

características do Design Thinking é o fato de que essa abordagem não pretende 

evitar erros, e sim, explorá-los”. Cavalcanti e Filato (2017, p. 37) recomendam 

realizar testes rápidos, os quais “possibilitam discussões sobre forças e fraquezas, 

permitindo falhar mais cedo para obter sucesso mais cedo também, uma vez que é 

possível identificar direções para o projeto, em vez de dar uma visão final pronta e 

acabada”. 

No tocante ao procedimento de amostragem, considerou-se o tipo de 

método empregado, assim como fatores de acessibilidade ao universo que compõe 

a população-alvo, ou ainda, a representatividade desejada ou necessária, a 

disponibilidade de tempo ou de recursos financeiros, dentre outros, levando a optar 

pela utilização da amostragem não-probabilística (LIMA, 2008, p. 106). Desse modo, 

o critério de seleção da amostra de empresas foi por conveniência do pesquisador, 

constituindo-se pela amostragem não probabilística e de forma intencional, 

baseando-se no julgamento e conhecimento prévio do pesquisador (GIL, 1999, p. 

104).  
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4 PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO  

 

A pesquisa se dá por meio do entendimento junto a profissionais de Recursos 

Humanos (RH) sobre a relevância da aplicação do pensamento de Design Thinking 

em projetos relacionados à gestão de pessoas. Para isso, a fim de identificar se o 

Design Thinking pode impactar esses projetos, um caminho seria o de pesquisar, 

junto a esse público, o quanto eles usam, como utilizam e quais resultados 

alcançados quando o Design Thinking e suas ferramentas são utilizadas. 

 Para garantir um nivelamento de conhecimento sobre a abordagem do Design 

Thinking e a compreensão prática de como ele pode ser utilizado em projetos de 

RH, entendemos que um bom caminho para isso seria a aplicação de um workshop, 

envolvendo profissionais de RH de diversas empresas de vários segmentos e de 

grande e pequeno portes (indústria, varejo, serviços, fundações sem fins lucrativos), 

no intuito de averiguar, pela aplicação de metodologias científicas, se o pensamento 

do Design Thinking e a aplicação de suas ferramentas realmente cumprem com 

aquilo que propõe, no que tange aos projetos inovadores, empáticos e com 

resultados superiores aos tradicionais para as empresas. 

As participantes desta pesquisa são 14 empresas que, para não serem 

identificadas, serão denominadas empresas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M e N 

(Tabela 1). 

Tabela 1 – Empresas Participantes 

Empresa Porte Ramo Quantidade de 
Participantes 

Turma em que 
participou 

A Grande Indústria 1 1 

B Grande Indústria 3 1 

C Médio Varejo 3 1 

D Grande Indústria 3 1 

E Grande Indústria 1 1 

F Grande Indústria 3 1 

G Grande Serviços 4 1 

H Grande Indústria 3 1 

I Médio Indústria 3 2 

J Médio Indústria 2 2 

K Médio Indústria 2 2 

L Médio Varejo 3 2 

M Médio Serviços 2 2 

N Médio Serviços 2 2 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 

 



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

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

 
 

 

35 

O objetivo é identificar junto a essas empresas, por meio de questionários 

próprios, como elas avaliam os resultados dos projetos de gestão de pessoas da 

maneira que são construídos e conduzidos na atualidade e como seriam os 

prováveis resultados com a utilização do Design Thinking e também se conhecem e 

usam esse modelo de pensamento. 

Levantadas as percepções iniciais sobre o interesse na participação, cerca de 

três profissionais de RH que atuam com projetos de gestão de pessoas em cada 

uma dessas empresas participaram de um workshop de 8 horas de duração sobre 

Design Thinking. As empresas foram divididas em duas turmas, nos dias 26 de abril 

de 2019 e 1 de julho de 2019. 

O Workshop foi intitulado como “Design Thinking em Projetos de Gestão de 

Pessoas” e contou com a participação de 21 profissionais em sua primeira turma e 

15 profissionais na segunda turma, ambas ocorridas na Sala Olga de Sá nas 

dependências do Unifatea, na cidade de Lorena, estado de São Paulo. 

Esse workshop, com metodologia teórica e prática, visou simular a utilização 

do pensamento projetual do design em um projeto com demanda real das empresas. 

Os participantes puderam experimentar o Design Thinking como uma 

poderosa ferramenta de RH para superar os desafios do dia a dia, além de quebrar 

padrões de pensamento antigos para criar soluções inovadoras e aumentar e 

eficácia dos projetos de gestão de pessoas para a empresa. 

O programa ainda apresentou a importância de utilizar a abordagem centrada 

nas pessoas para compreender plenamente as necessidades reais de seus 

empregados, acionistas, gestores, sociedade e clientes. 

Os convites foram enviados às 14 empresas previamente consultadas sobre a 

disponibilidade e interesse diretamente aos responsáveis pelos departamentos de 

Recursos Humanos. Cada empresa destacou de 1 a 4 funcionários de RH que 

atuam na gestão ou desenvolvimento, mesmo que eventualmente, de projetos 

aplicáveis à gestão de pessoas. Esse contato de interesse na participação foi 

realizado pelo responsável por esse projeto de pesquisa. 

Após a confirmação do interesse e avaliada a possibilidade de participação 

nas datas previstas, as empresas receberam o convite oficial da instituição 

(Apêndice A) que destacou a data, horário e local da realização do workshop. 
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Logo no início do workshop, na primeira meia hora, essas empresas 

receberam um questionário (Apêndice B) através de um link de uma pesquisa online 

(Figura 2) onde responderam em grupos, sendo cada grupo formado por 

profissionais da mesma empresa. A pesquisa visou identificar se os profissionais 

responsáveis por projetos de gestão de pessoas conhecem, utilizam e avaliam os 

resultados da aplicação do Design Thinking em suas demandas internas de 

elaboração de projetos. 

Esse primeiro instrumento, conforme Apêndice B, constitui-se de 12 questões 

estruturadas com base na Escala Likert de 5 pontos. As questões de 1 a 4 foram 

estruturadas com alternativas de respostas que refletem o grau de intensidade das 

práticas de gestão de pessoas na empresa, representadas por “Muito Frequente”; 

“Frequente”, “Pouco frequente”, “Raramente” e “Não realizada”. As questões de 5 a 

7 buscaram identificar o grau de frequência da utilização da abordagem do Design 

Thiking. As questões de 8 a 10 representaram o grau de concordância em relação 

as fases do Design Thinking por parte do RH da empresa. As questões 11 e 12 

buscaram conhecer a percepção dos profissionais quanto aos efeitos da gestão de 

pessoas nos resultados dos projetos e quais fatores estimulam projetos de gestão 

de pessoas na geração de valor para o negócio. 

Para a realização do workshop, foram providenciados os exercícios, 

apresentação de slides e demais materiais para a aplicação do treinamento, bem 

como coffee-breaks e certificados de participação. 

O workshop foi ministrado pelo autor desse projeto com o apoio de por dois 

professores com experiência profissional e mestrandos do PPG-DTI do Unifatea. 

Para a participação no programa, todas as empresas foram convidadas formalmente 

pelo departamento de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e Inovação do Centro 

Universitário Teresa D´Ávila. A participação no workshop foi gratuita. 

O workshop foi ministrado em formato predominantemente prático, sendo 

composto por atividades que estimularam o participante a incorporar os princípios do 

Design Thinking, tais como, dinâmicas e atividades interativas e colaborativas que 

focam a solução, exercícios de empatia, construção conjunta de ideias, 

desenvolvimento de protótipos, entre outras. 
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O conteúdo abordado durante o workshop e alguns dos slides apresentados 

foram:  

Conceito de Design Thinking e seus princípios – Foram apresentadas 

algumas definições clássicas sobre o tema e foram enfatizados os princípios que 

para que esse modelo de pensamento ocorra. Os princípios, também conhecidos 

como valores do Design Thinking são a empatia, a colaboração e a prototipação. 

 

Por que Design Thinking em Gestão de Pessoas – Discutiu-se sobre a 

importância de projetos inovadores e centrado nas partes interessadas para o RH e 

apresentamos os potenciais temas que podem demandar projetos em que a 

aplicação do Design Thinking se faz possível como, por exemplo, desenvolvimento 

de líderes, melhoria de clima organizacional, estruturação de políticas de cargos, 

salários e benefícios, eventos de gestão de pessoas, treinamentos gerais, 

diminuição de riscos trabalhistas, programas de avaliação de desempenho, ações de 

responsabilidade social, entre outros. 

 

Projetos e processos – Foi abordada a diferença entre os dois conceitos e a 

utilização do Design Thinking na elaboração de projetos. 

 

O modelo de 5 estágios de Vianna et al. – As etapas desse modelo são a 

imersão, análise, ideação, prototipagem e implementação. Foi escolhido o modelo 

de Vianna et al (2012). por ser uma abordagem brasileira, o que facilita o 

entendimento já que os termos utilizados são mais facilmente compreendidos e 

porque o modelo de 5 estágios pareceu mais adequado à sequência comum dos 

projetos de gestão de pessoas (vide Figura 2). As ações relacionadas às cinco 

etapas foram customizadas aos projetos de RH. 
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Figura 2 - Ilustração sobre o modelo de Design Thinking de Vianna, et al. 

 

Fonte: Adaptado pelo autor, 2019, com base no modelo de Vianna et al (2012) 

 

a) Imersão - Nesse momento a equipe de RH aproxima-se do contexto do 

problema, tanto do ponto de vista da empresa (gestores) quanto do 

usuário final das ações (funcionários). Deve identificar as dores e 

necessidades desses públicos buscando a empatia com eles. 

 

 

b) Análise e Síntese - Após as etapas de levantamento de dados, os 

próximos passos são análise e síntese das informações coletadas. Para 

tal, os insights são organizados de maneira a obter-se padrões e a criar 

desafios que auxiliem na compreensão do problema relacionado à gestão 

de pessoas. Nessa fase, o RH precisa identificar as oportunidades e o 

foco de atuação. 

 
 

c) Ideação - Essa fase tem como intuito gerar ideias inovadoras para o tema 

do projeto ou ação de RH. Estimular a criatividade e gerar soluções que 

estejam de acordo com o contexto do assunto trabalhado, estruturando 

assim o projeto ou ação específica de gestão de pessoas. 
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d) Prototipação - Tem a função de auxiliar a validação das ideias geradas. 

Cabe ao RH desenvolver o modelo, esboço ou projeto piloto e buscar a 

validação junto aos usuários e demandantes. 

 

e) Implementação - Quando a ideia tiver se desenvolvido em um projeto 

sólido, é hora de planejar os próximos passos através do cronograma de 

implantação e a identificação de indicadores de acompanhamento e 

mensuração de resultados. 

 

Empatia aplicada ao Design – Foi desenvolvida a ideia de que para criar algo 

que seja relevante para alguém é preciso conhecer muito bem para quem está 

fazendo, ou seja, criando empatia. 

 

Pensamento Divergente e Convergente – Explicou-se a diferença do 

pensamento divergente, cujo objetivo é achar o maior número possível de soluções 

para um problema e o pensamento convergente, que consiste em achar uma única 

solução apropriada a um problema. 

 

 

Design Centrado no Ser Humano – Foi tratado sobre o ato de construir uma 

empatia profunda com as pessoas para quem se está projetando; gerar ideias; 

construir protótipos; compartilhar a solução com as pessoas para quem está 

projetando e eventualmente colocar a solução inovadora para acontecer, 

começando e terminando com as pessoas. 
 

Estabelecendo Desafios – Foi analisada e executada em grupos a elaboração 

de uma pergunta a ser investigada e respondida relacionada a uma demanda da 

empresa com foco em pessoas. 

 

Para esse exercício prático, foi elaborada uma ferramenta a fim de facilitar a 

elaboração da pergunta do desafio. Utilizando algumas regras gerais defendidas por 

alguns dos autores já citados nessa pesquisa, a ferramenta, batizada como “Canvas 

do Desafio” (Apêndice C) serviu como um apoio eficiente. 
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Essa ferramenta, criada pelo autor dessa pesquisa, reuniu algumas ideias 

para facilitar o desenvolvimento de um desafio para o projeto. 

O preenchimento foi realizado por cada empresa e seguiu 5 etapas descritas 

na ferramenta (Figura 3): 

Etapa 1 – Discuta: Na primeira etapa os participantes discutiram sobre quais 

são os temas de gestão de pessoas que são possíveis e interessantes para a 

aplicação do Design Thinking. Foi solicitado que estes listassem os possíveis temas, 

definissem claramente o problema que a empresa tem passado sobre cada um 

desses temas, estabelecessem os eventuais limites de aplicação do projeto e 

identificassem os objetivos finais. 

Etapa 2 – Encontre o Foco: Após discussão inicial, os participantes 

preencheram o segundo espaço da ferramenta definindo qual é o projeto a ser 

realizado. 

Etapa 3 – Defina o Desafio: Nessa etapa, eles escreveram uma pergunta que 

deveria ser respondida após a utilização do Design Thinking. Para facilitar, a 

pergunta deveria seguir o modelo: “COMO + um verbo no infinitivo + definição do 

problema + QUE SEJA (qualificando o resultado desejado pelo projeto) + NOS 

AJUDANDO A + resultado desejado iniciando com um verbo no infinitivo. Exemplo: 

Como estruturar um programa de desenvolvimento de líderes que seja rápido, de 

baixo custo e envolvente, nos ajudando a melhorar a capacidade de liderança dos 

nosso gerentes e supervisores e a desenvolver potenciais sucessores? 

Etapa 4 – Pense em Indicadores (KPIs): Os participantes preencheram o 

espaço da quarta etapa definindo quais indicadores, também conhecidos como KPIs 

(Key-Performance Indicators), poderiam ser impactados pelo projeto. 

Etapa 5 – Defina os Stakeholders: Foi solicitado a cada grupo que 

preenchesse o espaço final com as partes interessadas, também conhecidas como 

stakeholders, que podem ter envolvimento ou interesse nos resultados do projeto.  
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Figura 3 - Participante preenchendo o Canvas do Desafio 

 

Fonte: Registro fotográfico do autor, 2019 

 

Imersão e Geração de Insights – Explicou-se a praticou-se a aproximação do 

contexto do problema/ desafio, tanto do ponto de vista da empresa (gestores) quanto 

do usuário final das ações (funcionários) por meio do levantamento de dados, 

informações e observações, bem como a criação de insights através da análise e 

síntese das informações coletadas. 

 

Empatia com as partes interessadas – Foram apresentadas potenciais 

ferramentas e ações para a criação de empatia com os usuários do projeto e foi 

praticado o “mapa da empatia” (Vide Figura 1). Na Figura 4 percebe-se o momento 

de discussão e preenchimento desse mapa. 

 

Figura 4 - Grupo discutindo o Mapa da Empatia 

 

Fonte: Registro fotográfico do autor, 2019 
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Refinando o problema – Foi praticada a definição das oportunidades que 

devem ser aproveitadas, dificuldades que devem ser sanadas e o alvos que devem 

ser focados. 

Para proporcionar um exercício prático, foi elaborada uma ferramenta para 

ajudar na refinação do problema. Com base em conceitos de alguns autores (já 

citados nessa pesquisa), a ferramenta, batizada como “Refinando o Problema” 

(Apêndice D) foi utilizada para que os grupos definissem o problema real e 

estruturassem os insights a ser atendidos pelo projeto. 

A ferramenta, que é uma criação do autor dessa presente pesquisa, foi 

utilizada pelos participantes do workshop (Figura 5) e objetivou auxiliar no refino do 

problema, identificando os insights percebidos no contexto pesquisado. 

Nesta ferramenta o preenchimento é feito em 2 etapas, a saber: 

Etapa 1: Stakeholder, necessidades e insights: Os participantes de cada 

empresa escreveram nos espaços da ferramenta, frases que sintetizam as 

necessidades de 3 partes interessadas no projeto. Para as frases de cada 

parte interessada utilizou-se o seguinte formato: qual é a parte interessada 

(stakeholder) + PRECISA + explicar a necessidade + PORQUE + ideias 

capturadas no contexto (insights). Exemplo: O gerente da linha de produção 

PRECISA que sua equipe recém contratada seja capaz de conhecer e 

trabalhar nos principais processos rapidamente PORQUE a demanda 

produtiva está alta e é preciso que as pessoas, o quanto antes, estejam aptas 

ao trabalho com conhecimento e segurança. 

Etapa 2: Critérios de Sucesso do Projeto: Nesse espaço foi sintetizado quais 

são os pontos, valores ou resultados essenciais que precisam ser 

contemplados pelo projeto com a utilização do Design Thinking. Exemplo: 

Velocidade na capacitação, treinamento prático, formato interessante e 

dinâmico, que ensine os principais processos da empresa, garanta a 

segurança das pessoas. 
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Figura 5 – Ferramenta "Refinando o Problema" utilizada durante o workshop 

 

Fonte: Registro fotográfico do autor, 2019 

 

 

Ideação – Os participantes praticaram a geração de ideias inovadoras para o 

tema do projeto ou ação de RH através do método do brainstorming (Figura 6). 

 

Figura 6- Momento de brainstorming 

 

Fonte: Registro fotográfico do autor, 2019 
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Prototipação – Foi explicada e praticada a etapa de validação da ideia, 

colocando em prática, de maneira rápida e barata, a melhor solução (Figura 7). 

 

Figura 7 - Momento da prototipação 

 

Fonte: Registro fotográfico do autor, 2019 

 

Implementação – Foram apresentadas sugestões para a execução, através 

de plano de ação, dos projetos de Design Thinking desenvolvidos durante o 

workshop.  

 

Com esse conteúdo foi possível que os participantes construíssem, durante o 

workshop, um protótipo simples de uma solução inovadora para uma demanda da 

gestão de pessoas de suas respectivas empresas. Essa solução poderá ser utilizada 

em um projeto aplicável em suas realidades empresariais, se assim desejarem. 

Ao término do workshop, após a estruturação e validação interna das ideias 

do protótipo, os participantes foram convidados a responder um segundo 

questionário (Apêndice E) através de uma pesquisa on line, sobre a percepção deles 

em relação à utilidade e eficácia do Design Thinking na construção do projeto de 

gestão de pessoas. 

O segundo instrumento, conforme Apêndice E, constitui-se de 11 questões 

estruturadas com perguntas dicotômicas e com base na escala Likert de 5 pontos. A 

questão 1, com opção de resposta “sim/não”, almejou saber se a aplicação da 

abordagem do Design Thinking traz ganhos para a empresa. A questão 2, com 
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opção de resposta “Acredito/Não Acredito”, buscou saber opinião de resultados 

gerados comparando projetos de gestão de pessoas usando o Design Thinking e 

projetos que não levam conta o Design Thinking. As questões de 3 e 4, com 

alternativas de escala Likert, buscaram medir o grau de satisfação quanto às 

melhorias que o Design Thinking pode proporcionar mediante os projetos de gestão 

de pessoas. A questão 5 reflete o grau de intensidade “Muito importante”, 

“Importante”, “Pouco importante”, “Quase nenhuma importância” e “Nada importante” 

sobre possíveis temas que mereceriam aplicação da abordagem Design Thinking. 

As questões de 6 a 11 focaram no grau de concordância a respeito da inspiração 

causada pelo Design Thinking, interação, disposição e engajamento dos 

profissionais na resolução de problemas. A questão 10 buscou identificar o grau de 

dificuldade para a adoção do Design Thinking na empresa e a questão 11 mediu o 

grau de importância do workshop para o aprendizado do Design Thinking. 

O questionário, disponibilizado no Google Forms, a exemplo do que foi 

aplicado no início do workshop, foi respondido em grupos, sendo cada grupo 

formado por profissionais da mesma empresa. 

Comparando os questionários aplicados no início e no final do workshop, foi 

possível identificar se o Design Thinking contribui para os resultados e para o 

alcance dos objetivos estratégicos da empresa, entre outros assuntos relacionados. 

Ressaltamos ainda, que, por questões éticas e metodológicas, as empresas 

convidadas autorizaram a participação na pesquisa (Apêndice F) e todos os 

profissionais participantes deram consentimento e foram devidamente esclarecidos 

sobre a pesquisa e para o uso das respostas (Apêndice G). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos baseiam-se na tabulação das respostas relatadas nos 

questionários aplicados, pré e pós workshop. 

 

5.1 Resultados do Questionário Pré-Workshop 

  

O questionário pré-workshop teve como objetivo levantar as percepções e 

conhecimento dos participantes sobre o tema Design Thinking, se os RHs têm 

vivenciado alguns dos seus valores principais, quais resultados são alcançados 

pelos projetos de gestão de pessoas e também identificar em qual proporção o 

departamento de RH tem participado e contribuído com os objetivos estratégicos de 

suas respectivas empresas. 

Esse instrumento de pesquisa foi aplicado logo no início do programa e sem 

que nenhum conteúdo ou conceito fosse apresentado, trouxe os seguintes 

resultados a seguir. 

A primeira questão foi “Em minha organização o Departamento de Recursos 

Humanos participa frequentemente de reuniões que envolvem decisões estratégicas 

da empresa” e nela buscou-se entender se o RH participa de discussões onde as 

decisões estratégicas são tomadas (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 - Reuniões Estratégicas 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

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

 
 

 

47 

Observa-se que a grande maioria (71,4%) participa das decisões, pois 35,7% 

concordam totalmente e 35,7% concordam parcialmente com a afirmação. 

 

A segunda questão perguntou “A minha organização compreende plenamente 

o Departamento de Recursos Humanos como área estratégica significativa para o 

desenvolvimento de pessoas de modo a agregar valor ao negócio” visa observar se, 

na visão dos profissionais de RH, a empresa compreende que o RH tem um papel 

estratégico (gráfico 2). 

 

Gráfico 2 - RH como área estratégica 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Considerando a escala de concordância e, agrupando os resultados em 

concordo (totalmente ou parcialmente) e discordo (totalmente ou parcialmente), 

64,3% concorda com a afirmação e 35,7%. 

 

A questão número 3, “Considerando a equipe de RH que mais atua em 

projetos de gestão de pessoas, como você avalia o nível de conhecimento desta 

equipe sobre Design Thinking”, visa avaliar o grau de conhecimento da equipe RH 

que atua em gestão de projetos de pessoas sobre o Design Thinking (gráfico 3). 
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Gráfico 3 - Conhecimento do RH sobre Design Thinking 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 O resultado mostra que a totalidade desconhece, ou conhece pouco sobre o 

tema. Isso sugere que o tema ainda é demasiadamente estranho para esse público. 

 Durante a aplicação do workshop foi possível capturar comentários verbais 

dos participantes como “nunca ouvi falar nisso”, “já ouvi falar, mas não sei o que é” 

ou ainda “comecei a pesquisar o assunto depois que fui convidado a participar desse 

curso”. 

 

A quarta questão que pergunta “Quais são os principais temas/ assuntos que 

demandam do RH a elaboração de projetos? Considere os temas abaixo e assinale 

o grau de frequência de cada necessidade de projetos”, objetiva descobrir, entre 

alguns temas comuns aos RHs, quais deles demandariam a elaboração de projetos 

(gráfico 4). Os temas tratados foram: 

• Desenvolvimento de líderes 

• Melhoria de clima 

• Cargos, salários e benefícios 

• Gestão de carreira e retenção 

• Eventos (ex: SIPAT) 

• Universidade corporativa 

• Treinamentos gerais operacionais 

• Treinamentos de segurança 

• Treinamentos comportamentais 
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• Programas de sucessão 

• Programas internos (ex; 5S) 

• Diminuição de riscos trabalhistas 

• Avaliação de desempenho 

• Responsabilidade social 

 

Gráfico 4 - Temas que demandam projetos 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Utilizando uma escala de frequência e, somando os resultados das respostas 

“muito frequente” e “frequente”, percebe-se os seguintes resultados pela ordem da 

maior para a menor frequência. No caso de empate, o critério de desempate foi o de 

maior número de respostas com “muito frequente” 

 

1. Treinamentos gerais operacionais (12 respostas) 

2. Treinamentos de segurança (11 respostas)  

3. Eventos (ex: SIPAT) (10 respostas) 

4. Treinamentos comportamentais (10 respostas) 

5. Responsabilidade social (8 respostas) 

6. Desenvolvimento de líderes (7 respostas) 

7. Diminuição de riscos trabalhistas (7 respostas) 
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8. Avaliação de desempenho (7 respostas) 

9. Cargos, salários e benefícios (6 respostas) 

10. Gestão de carreira e retenção (5 respostas) 

11. Melhoria de clima (5 respostas) 

12. Programas internos (ex: 5S) (4 respostas) 

13. Programas de sucessão (4 respostas) 

14. Universidade corporativa (2 respostas) 

 

Com esse resultado é possível perceber que os projetos orientados para 

treinamentos, sejam de quaisquer tipos, os eventos e as ações de responsabilidade 

social são as mais frequentes na agenda do RH. 

 

A questão número 5 é “A empresa tem utilizado o Design Thinking em 

projetos de gestão de pessoas? (gráfico 5)” 

 

Gráfico 5 - Utilização do Design Thinking 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O resultado deixa claro que a absoluta maioria, o que representa 92,9%, não 

usa, e, apenas 7,1% está iniciando a utilização. A resposta se mostrou coerente 

quando se considera o fato de que a absoluta maioria desconhece o tema. 
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A questão número 6 é “Caso sua empresa use o Design Thinking em projetos 

de Gestão de Pessoas, como você avalia os resultados em comparação aos 

projetos em que não se usa o Design Thinking” (gráfico 6)  

 

 

Gráfico 6 - Resultados do Design Thinking, caso a empresa já use 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Ela apresentou 100% de negativa enquanto a utilização deste em projetos. 

Considerando que, na questão anterior, apenas uma empresa respondeu que ainda 

está iniciando a utilização, podemos inferir que, nessa empresa, a utilização ainda é 

muito incipiente ou que ainda não foi concluído e nem apresentou resultados. 

 

A sétima questão, “Se sua empresa não usa o Design Thinking em projetos 

de Gestão de Pessoas, você acredita que a maior razão para utilizar seria qual? Ou, 

se utiliza, qual seria a maior razão?”, objetivou entender qual seria a principal razão 

para que essa abordagem fosse utilizada (gráfico 7). 
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Gráfico 7 - Razões para utilizar o Design Thinking 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Apesar de grande parte (35,7%) não conseguir opinar por não saber o que é 

o Design Thinking, a maioria (57,1%) acredita que ele pode ser útil para agregar 

mais valor aos objetivos estratégicos da empresa. 

 

Na questão número oito, “A equipe do RH atua totalmente focada e inspirada 

na identificação das necessidades das pessoas para as quais está desenvolvendo 

projetos”, observou-se o quanto o RH está vivenciando um valor importante para o 

pensamento de Design, que é a identificação de necessidades das pessoas 

envolvidas nos projetos (gráfico 8). 

 

Gráfico 8 - RH e a identificação de necessidades 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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 A grande maioria (42,9% e 35,7%) concorda com a afirmação. 

 

Na nona questão, que é “A equipe do RH busca constantemente a coleta e 

seleção de ideias centrada na resolução de problemas ou necessidades, interagindo 

e engajando as pessoas de maneira colaborativa por meio de diferentes técnicas 

como, entrevistas, observações, imersão, etc.” buscou-se entender se os projetos de 

gestão de pessoas consideram a empatia, e algumas das possíveis metodologias de 

imersão, bem como a colaboração como algo que vem sendo aplicado (gráfico 9). 

 

Gráfico 9 - RH e a Imersão, Empatia e Colaboração 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A maioria, 42,9%, concorda parcialmente. 

 

A prática da prototipação aparece na décima questão: “Os projetos ou 

programas desenvolvidos pela equipe de RH que visam solucionar um problema ou 

atender à uma necessidade das pessoas são constantemente testados e obtidos 

feedback dos usuários” (gráfico 10). 
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Gráfico 10 - RH e a prototipação 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

A maioria, representando 42,9%, concorda parcialmente. 

 

Os resultados dos projetos de gestão de pessoas são pesquisados na 

questão número onze: “Como você avalia, atualmente, os resultados dos projetos de 

gestão de pessoas em sua maioria?” (gráfico 11). 

 

Gráfico 11 - Resultados atuais dos projetos 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Os resultados demonstram que mais da metade (57,1%) diz que os 

resultados são razoáveis. 
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A questão número 12, ou seja, a última questão desse primeiro questionário 

permitia que mais de um item fosse selecionado. A pergunta “Quais fatores 

contribuem para que os projetos de gestão de pessoas gerem valor ao negócio e 

inovação? (Marcar quantas alternativas forem necessárias” (gráfico 12), trouxe as 

alternativas que deveriam ser consideradas: 

 

• Demanda e apoio da alta administração 

• Cultura Organizacional que favoreça a inovação e a busca por valor 

• Clima organizacional favorável e que estimule a participação das pessoas 

• Conhecimento interno existente (competências e capacidades de 

compreender e aprimorar os processos) 

• Aprendizagem organizacional (esforços de treinamento para desenvolver 

pessoas) 

 

Gráfico 12 - Fatores que contribuem para os projetos 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O item com maior frequência de respostas (92,9%) foi a “Cultura 

Organizacional que favoreça a inovação e a busca por valor”. 

 

Em geral, percebe-se que os profissionais de RH ainda desconhecem o 

Design Thinking e alguns dos valores essenciais dessa abordagem (como a 

empatia, colaboração e prototipação) não são plenamente praticados pelos RHs. 
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Também é possível compreender que os projetos de Gestão de Pessoas não 

apresentam, em sua maioria, os resultados ideais. Entretanto, considerando que o 

setor de Recursos Humanos tem a prática de organizar e conduzir projetos dessa 

natureza, o Design Thinking pode ser uma abordagem efetiva. 

 

5.2 Resultados do Questionário Pós-Workshop 

 

O questionário pós-workshop foi aplicado logo após o término da 

apresentação dos conteúdos e das práticas aplicadas no workshop. 

 O objetivo foi o de observar o quanto o Design Thinking pode contribuir para 

os projetos e resultados esperados pela empresa, bem como se ele auxilia na 

vivência de algumas práticas importantes na elaboração de projetos. Também 

considerou alguns possíveis fatores que podem dificultar a sua utilização. Por fim, o 

questionário também avaliou a satisfação dos participantes com o workshop. 

 A pesquisa apresentou os seguintes resultados: 

 

A primeira questão desse questionário foi “Você acredita que a empresa 

poderá ter ganhos ao utilizar o Design Thinking em projetos de Gestão de Pessoas?” 

(gráfico 13). 

 
Gráfico 13 - Ganhos com o uso do Design Thinking 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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 Como se pode observar, todos as 14 empresas respondentes afirmaram que 

sim. 

 

A segunda questão propõe uma comparação entre os potenciais resultados 

dos projetos com uso do Design Thinking e os projetos em que ele não é utilizado. A 

questão é “Como você avalia a possibilidade de resultados na sua empresa, 

comparando os projetos de Gestão de Pessoas usando o Design Thinking com os 

projetos em que não se usa o Design Thinking” (gráfico 14). 

 

Gráfico 14 - Possibilidade de Resultados com o Design Thinking 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

  

Essa questão apresentou 100% de respostas de empresas que acreditam 

que os resultados são superiores quando se usa o Design Thinking. 

 

A terceira questão compara os resultados dos projetos com e sem a utilização 

do pensamento do Design e estipula uma proporção de ganhos nos resultados 

esperados (gráfico 15). 
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Gráfico 15 - Melhoria de resultados com o Design Thinking 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 
 

 Todos os participantes afirmaram que o Design Thinking traria resultados 

substanciais aos projetos de gestão de pessoas, sendo que 64,3% disse que os 

projetos com uso de Design Thinking apresentariam muitos resultados significativos 

se comparados com os projetos sem o uso dessa metodologia e 35,7% disse que os 

projetos com uso de Design Thinking apresentariam resultados altamente 

significativos. 

 

A pergunta número quatro permitiu que os respondentes marcassem mais de 

um item de resposta se assim desejassem. Ela tratou sobre “Com a utilização do 

Design Thinking em projetos de Gestão de Pessoas, quais dos resultados abaixo 

devem acontecer? (Marcar quantas alternativas forem necessárias)” (gráfico 16) e 

considerou algumas possíveis respostas: 

 

• Nenhum resultado significativo 

• Maior satisfação dos funcionários com o projeto 

• Maior eficiência e qualidade dos projetos 

• Redução de custo nos projetos de gestão de pessoas 

• Maior agregação de valor aos objetivos estratégicos da empresa. 
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Gráfico 16 - Resultados esperados com a utilização do Design Thinking 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 A resposta com maior resultado (92,9%) foi “maior agregação de valor aos 

objetivos estratégicos da empresa.” 

 

A  quinta questão: “Quais são os principais temas/ assuntos que demandam a 

elaboração de projetos de gestão de pessoas e que você avalia que seriam 

importantes utilizar o Design Thinking?” visou identificar quais temas, dentre aqueles 

que foram sugeridos e são idênticos aos do primeiro questionário, o Design Thinking 

poderiam ser utilizados, classificados em uma escala de importância (gráfico 17). 

Os temas tratados foram: 

 

• Desenvolvimento de líderes 

• Melhoria de clima 

• Cargos, salários e benefícios 

• Gestão de carreira e retenção 

• Eventos (ex: SIPAT) 

• Universidade corporativa 

• Treinamentos gerais operacionais 

• Treinamentos de segurança 

• Treinamentos comportamentais 
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• Programas de sucessão 

• Programas internos (ex; 5S) 

• Diminuição de riscos trabalhistas 

• Avaliação de desempenho 

• Responsabilidade social 

 

Gráfico 17 - Temas de projetos para o uso do Design Thinking 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Utilizando uma escala de importância e, somando os resultados das 

respostas “muito importante” e “importante”, percebe-se os seguintes resultados pela 

ordem da maior para a menor importância. No caso de empate, o critério de 

desempate foi o de maior número de respostas com “muito importante” 

 

1. Desenvolvimento de líderes (14 respostas) 

2. Melhoria de clima (14 respostas) 

3. Programas de sucessão (14 respostas) 

4. Treinamentos comportamentais (14 respostas) 

5. Avaliação de desempenho (14 respostas) 

6. Responsabilidade social (14 respostas) 

7. Diminuição de riscos trabalhistas (13 respostas) 

8. Cargos, salários e benefícios (13 respostas) 
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9. Gestão de carreira e retenção (13 respostas) 

10. Programas internos (ex: 5S) (13 respostas) 

11. Treinamentos gerais operacionais (11 respostas) 

12. Treinamentos de segurança (11 respostas)  

13. Universidade corporativa (10 respostas) 

14. Eventos (ex: SIPAT) (10 respostas) 

 

Percebe-se que, de maneira geral, todos os itens apresentam a possibilidade 

de utilização do Design Thinking com bom grau de importância, destacando os 

temas “desenvolvimento de líderes”, “melhoria de clima”, “programas de sucessão”, 

“treinamentos comportamentais”, “avaliação de desempenho” e “responsabilidade 

social” que obtiveram 14 respostas que evidenciam essa importância. 

 

A quinta questão foi “Eu acredito que com o Design Thinking a equipe atuará 

mais focada e inspirada na identificação das necessidades das pessoas para as 

quais está desenvolvendo projetos” (gráfico 18). 

 

Gráfico 18 - O Design Thinking e as necessidades 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Observa-se que a totalidade concorda com a afirmativa, sendo que 92,9%, a 

absoluta maioria, concorda totalmente. 
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A sexta questão, “Eu acredito que com o Design Thinking a equipe buscará 

com maior frequência a coleta e seleção de ideias centrada na resolução de 

problemas ou necessidades, interagindo e engajando as pessoas de maneira 

colaborativa por meio de diferentes técnicas como, entrevistas, observações, 

imersão, etc.”, apresenta os valores de imersão, empatia e colaboração (gráfico 19). 

 

 

Gráfico 19 - O Design Thinking e a Imersão, Empatia e Colaboração 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

  

 

Idêntica à pergunta anterior, todos concordam que o Design Thinking apoiará 

nessas práticas. 

 

A sétima questão, “Eu acredito que com o Design Thinking os projetos ou 

programas desenvolvidos pela equipe de RH que visam solucionar um problema ou 

atender à uma necessidade serão frequentemente testados e obtidos feedback dos 

usuários”, trata sobre a prototipação (gráfico 20). 
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Gráfico 20 - O Design Thinking e a prototipação 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 A totalidade das empresas respondentes (85,7%) concorda com a afirmação. 

 

A oitava questão é “qual é o grau de disposição e interesse da equipe em 

utilizar o Design Thinking como metodologia para os projetos de gestão de pessoas” 

(gráfico 21). 

 

Gráfico 21 - Disposição para utilização do Design Thinking 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 
 

A totalidade se mostrou disposta a usar essa abordagem com altíssima 

(71,4%) ou alta (28,6%) disposição. 

Durante a realização do workshop foi comum ouvir comentários como “vou 

passar a usar isso” e “não sabia que era possível usar algo parecido no RH”. 
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A questão número nove teve a resposta aberta e livre. Do total de 14 

respondentes, 11 apresentaram motivos diversos para a pergunta “Quais seriam 

possíveis motivos que dificultariam a utilização do Design Thinking nos projetos de 

gestão de pessoas? (resposta livre)” 

 

Gráfico 22 - Fatores de dificuldade para o Design Thinking 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

  As respostas que surgiram foram: 

• Cultura 

• Cultura, decisão corporativa 

• Acuracidade dos dados obtidos pelas pesquisas / Dedicação 

• Falta de apoio e envolvimento e comprometimento das pessoas 

• Acreditamos que depende de cada profissional 

• Resistência da diretoria 

• O engajamento da equipe multidisciplinar 

• Falta de tempo 

• O não conhecimento da ferramenta 

• Comprometimento 

• Custo 
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Apesar da questão não propor uma análise quantitativa, os itens relacionados 

ao comprometimento/ dedicação e a cultura aparecem entre os potenciais itens mais 

impactantes como fatores dificultadores. 

 

A décima questão avalia a satisfação com o workshop. A questão “sobre 

nosso workshop, como você avalia o grau de aprendizado de seu grupo?” se faz 

importante porque, a insatisfação com o nível de aprendizado proporcionado pelo 

workshop poderia impactar na percepção dos participantes em relação à eficácia do 

Design Thinking e sua aplicação. 

 

Gráfico 23 - Grau de aprendizado 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Todos os avaliados ficaram satisfeitos, avaliando o workshop como 

“excelente” ou “muito bom”. 

Ao final do workshop foi possível ouvir vários comentários espontâneos de 

gratidão pelo convite e pela oportunidade da participação. 

 

Com a aplicação do segundo questionário ao término dos dois workshops, 

constatou-se que a ampla maioria dos profissionais compreenderam a metodologia 

do Design Thinking e que sua aplicação trará ganhos para as empresas. Ainda que 

tenham apontado elevado interesse e disposição de utilização do Design Thinking, 

verificou-se possíveis entraves organizacionais para sua implementação como, a 

cultura organizacional, a falta de apoio, resistências internas e o desconhecimento. 
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Conclui-se que o Design Thinking se constitui numa abordagem que 

possibilita gerar inovações quando empregada e disseminada como prática de 

gestão e com envolvimento de pessoas dos diversos níveis organizacionais e, 

principalmente, gerar melhores resultados nos projetos conduzidos pelo RH. 

 

A necessidade da execução e condução do workshop como parte que 

compõe a pesquisa trouxe ainda mais um resultado importante que é uma 

contribuição para usos futuros. Foram criadas duas ferramentas, “Canvas do 

Desafio” e “Ferramenta Refinando o Problema”, descritas na metodologia da 

pesquisa e apresentadas nos apêndices. 

Essas ferramentas poderão ser úteis para fins didáticos e práticos para 

aqueles que pretendem estudar, ensinar ou utilizar o Design Thinking. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Através dessa pesquisa foi possível perceber alguns resultados muito 

interessantes sobre a utilização do Design Thinking em projetos com orientação à 

gestão de pessoas e que são demandados aos profissionais de RH. 

 

6.1 Conclusões 

 
O workshop de Design Thinking como base projetual para a gestão de 

pessoas demonstrou-se como uma ação estratégica eficaz e com grande potencial 

de gerar ótimos resultados.  

Retomando o problema da presente pesquisa: “O pensamento do Design 

Thinking e sua prática por profissionais de Recursos Humanos, após tomar 

conhecimento dessa abordagem em um workshop, impacta positivamente nos 

resultados dos projetos de gestão de pessoas?”. As percepções, considerações e 

conclusões, após a tabulação dos dados revelam que: 

 

• Todas as 14 empresas participantes afirmaram que o Design Thinking tem 

condições de gerar resultados muito superiores, inclusive se comparados com 

os resultados alcançados pelos projetos de gestão de pessoas sem a 

utilização dele. Isso pode ser muito relevante, pois, as próprias empresas 

disseram que os resultados atuais são predominantemente razoáveis. Isso 

confirma as hipóteses de que é possível a utilização do Design Thinking nos 

projetos de gestão de pessoas e que essa abordagem é capaz de gerar 

melhores resultados do que quando não se usa o Design Thinking. 

 

• Os RHs das empresas pesquisadas apresentam uma boa participação nos 

assuntos estratégicos da empresa, porém, segundo os próprios profissionais 

de RH, nem todos enxergam a agregação de valor das suas ações. Sabendo 

que o Design Thinking utiliza a empatia, a colaboração e a prototipação como 

valores essenciais, a sua prática nos projetos de gestão de pessoas irá gerar 
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mais alinhamento, participação, visibilidade e resultados. Isso poderá 

aumentar significativamente a imagem positiva do RH. 

 

• A abordagem do Design Thinking ainda é desconhecida da absoluta maioria 

dos profissionais de RH. Considerando que nossa pesquisa incluiu um 

workshop sobre o tema, contribuiu-se para que o tema se tornasse mais 

popular entre esses profissionais. Entretanto, ainda existe uma grande lacuna 

de desconhecimento que deve ser minimizada com o passar do tempo, 

considerando que o assunto ainda se encontra em expansão. 

 

• Alguns dos valores do Design Thinking, mesmo que ainda desconhecidos 

enquanto conceitos necessários para a prática dessa abordagem, já são 

relativamente vivenciados pelos RHs, como a empatia e imersão, apesar da 

frequência ainda ser baixa. Com isso podemos entender que a vivência 

metodológica destes não será tão distante da realidade, o que poderá facilitar 

a sua aplicação nos projetos de gestão de pessoas. 

 

• O RH pode conseguir mais espaço e credibilidade dentro de suas empresas 

com a utilização do Design Thinking em projetos de gestão de pessoas, pois 

ficou percebido que estes agregarão mais valor e mais impacto aos objetivos 

estratégicos. 

 

• O workshop também teve um papel importante na motivação dos profissionais 

de RH quanto a utilização do Design Thinking nos projetos de gestão de 

pessoas, já que todos se mostraram fortemente dispostos a aplicá-lo em suas 

demandas projetuais. Acreditamos que o caminho para o Design Thinking 

passar a ser utilizado depende totalmente desse engajamento. 

 

Em linhas gerais, conforme observado nos resultados dos questionários, o 

Design Thinking, como ferramenta de interação, empatia, busca de oportunidades e 

inovação, pode ser utilizado, com grande oportunidade de ótimos resultados, pelas 
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equipes de Recursos Humanos por ocasião de atendimento às necessidades e 

demandas por projetos de gestão de pessoas.  

Dessa forma, será possível ao departamento de Recursos Humanos que 

alcance um maior alinhamento com as demandas estratégicas da empresa, a 

adequada implantação de ações e projetos com mais precisão e maior aceitação e 

participação, a ampliação da visão sistêmica, o aumento da postura proativa e, 

consequentemente, o ganho da confiança das pessoas e dos gestores. 

 

 

6.2 Recomendações 

 

As recomendações que faço são as seguintes: 

 

• Outros pesquisadores poderão dar continuidade à pesquisa, ampliando o 

escopo para outros tipos de projetos que não se restrinjam à gestão de 

pessoas. 

 

• Como o tema Design Thinking ainda parece ser desconhecido da grande 

maioria, as universidades e escolas de design tem um papel importante nessa 

popularização. Um ótimo caminho para isso é realizar, a exemplo do 

workshop aplicado nessa pesquisa, alguns encontros, palestras e eventos 

com a comunidade empresarial. 

 

• Se torna interessante aprofundar os estudos junto às empresas pesquisadas, 

avaliando, depois de alguns meses, se os profissionais de RH aplicaram o 

Design Thinking em alguns projetos reais e quais as suas percepções e 

resultados alcançados, validando as expetativas observadas nessa presente 

pesquisa. 
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6.3 Reflexões Finais 

 

Espera-se que este estudo contribua para o desenvolvimento de estratégias 

de gestão de projetos na gestão de pessoas em que a preocupação com a inovação 

e com a agregação de resultados efetivos esteja presente. 

Acredita-se ainda que as ferramentas “Canvas do Desafio” e “Ferramenta 

Refinando o Problema”, desenvolvidas especificamente para o workshop que 

compõe essa pesquisa, poderão ser úteis para aqueles que pretendem fazer uso do 

Design Thinking. 

Sabe-se que não é simples incorporar novas práticas e conceitos na rotina já 

atribulada dos profissionais de RH nas empresas, porém, acredito que uma das 

contribuições deste projeto de pesquisa é o estímulo à essa abordagem, que parece 

ser tão relevante às demandas e expetativas dos negócios. 

Por fim, tenho a expectativa que essa pesquisa venha a agregar ainda maior 

valor aos estudos e produção acadêmica do Programa de Pós-Graduação em 

Design, Tecnologia e Inovação - Mestrado Profissional – do Centro Universitário  

UNIFATEA, bem como auxilie como estímulo às futuras descobertas no campo do 

design e da gestão de pessoas. 
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Apêndices 

 

Apêndice A: Modelo de convite para as empresas participantes do workshop 
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CONVITE 

WORKSHOP “DESIGN THINKING EM PROJETOS DE RH” 

 

 

Estimado (a) Sr. (a) xxx, 

 

 

A Coordenação do Programa de Mestrado Profissional em Design, Tecnologia e Inovação – PPG-

TI, do Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA, tem a imensa satisfação de CONVIDÁ-

LO(A) para participar do Workshop “Design Thinking em Projetos de RH”, a ser realizado no dia 

26 de abril de 2019, das 8h às 18h. 

O Workshop será conduzido pelo mestrando Marcelo de Elias com objetivo de apresentar de 

maneira prática técnicas de aplicação do Design Thinking nos processos de Consultoria Interna 

de Gestão de Pessoas. Trata-se de uma metodologia aplicável em diferentes contextos 

organizacionais centrada nas pessoas e nos resultados e que contribui de modo significativo para 

gerar inovações e impulsionar o RH. 

 

Aguardamos, por gentileza, sua confirmação até o dia 24 de Abril de 2019. 

 

Agradecendo pela sua resposta, me despeço, colocando-me à disposição e enviando-lhe as 

nossas cordiais saudações.   

 

Atenciosamente,  

Prof. Dr. Henrique Martins Galvão  
Coordenador do PPG-DTI 
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Apêndice B: Instrumento de Coleta: Questionário pré-workshop 

Modelo de PESQUISA 
Público: Profissionais de RH/ Gestão de Pessoas (empresas convidadas participantes do workshop) 
 
 

Prezado (a) Senhor (a), 
 
Esta pesquisa é parte integrante do trabalho de mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Design, Tecnologia e Inovação - Mestrado Profissional, do Centro Universitário Teresa D’Ávila 
(UNIFATEA), que está sendo realizado pelo mestrando Marcelo de Elias. 

 
Este estudo tem como objetivo propor uma análise inicial onde se apresenta o Design Thinking 

como um potencial caminho para a criação de empatia junto às pessoas e gestores do negócio a fim 
de proporcionar maior precisão e agregação de resultados efetivos junto aos projetos de gestão de 
pessoas. Acredita-se que o pensamento projetual do Design Thinking pode impulsionar uma melhor 
atuação do RH na busca de soluções acurazes e resultados mensuráveis.  

 
Para que este projeto tenha êxito a sua participação é muito importante. Gostaríamos de contar 

com o seu apoio e sua compreensão no preenchimento deste questionário. Suas respostas não serão 
expostas de forma individual e os resultados serão mantidos em sigilo. 

 
Este projeto passou pela aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do Centro Universitário 

Teresa D’Ávila (UNIFATEA) e estamos contando com a sua colaboração. 
 
Para saber mais sobre a pesquisa, favor contatar-me pelo e-mail mdeelias@uol.com.br. 
 
Marcelo de Elias 
 

 
PESQUISA 

Antecipadamente agradecemos sua gentil participação nessa pesquisa. Pedimos sua atenção 
para responder as questões a seguir, todas de múltipla escolha. Todas as respostas serão tratadas 
sem explicitar quais são as empresas respondentes. 

 
 
1. Em minha organização o Departamento de Recursos Humanos participa frequentemente de 

reuniões que envolvem decisões estratégicas da empresa. 

• Concordo totalmente  

• Concordo parcialmente 

• Não concordo, nem discordo 

• Discordo parcialmente  

• Discordo totalmente  
 

2. A minha organização compreende plenamente o Departamento de Recursos Humanos 
como área estratégica significativa para o desenvolvimento de pessoas de modo a agregar 
valor ao negócio. 

• Concordo totalmente  
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• Concordo parcialmente 

• Não concordo, nem discordo 

• Discordo parcialmente  

• Discordo totalmente  
 

3. Considerando a equipe de RH que mais atua em projetos de gestão de pessoas, como você 
avalia o nível de conhecimento desta equipe sobre Design Thinking 

• Nenhum conhecimento 

• Já ouviu falar mas não sabe bem o que é 

• Conhece parcialmente o Design Thinking e tem uma pequena noção para que ele 
serve 

• Tem bom conhecimento sobre Design Thinking 

• Conhece amplamente e sabe usar na prática. 
 

4. Quais são os principais temas/ assuntos que demandam do RH a elaboração de projetos? 
Considere os temas abaixo e assinale o grau de frequência de cada necessidade de projetos.   

 

Assuntos/Temas Muito 
Frequente 

Frequente Pouco 
Frequente 

Raramente Não 
realizada 

Desenvolvimento de líderes      

Melhoria de clima      

Cargos, salários e benefícios      

Gestão de carreira e retenção      

Eventos (ex: SIPAT)      

Universidade corporativa      

Treinamentos gerais operacionais      

Treinamentos de segurança      

Treinamentos comportamentais      

Programas de sucessão      

Programas internos (ex; 5S)      

Diminuição de riscos trabalhistas      

Avaliação de desempenho      

Responsabilidade social      

 
5. A empresa tem utilizado o Design Thinking em projetos de Gestão de Pessoas? 

• Não usa e nunca pensou em usar 

• Não usa, mas já considerou essa possibilidade de utilização 

• Sim, mas ainda estamos iniciando a utilização 

• Sim, com alguma frequência 

• Sim, usamos na maioria dos projetos de Gestão de pessoas 
 
6. Caso sua empresa use o Design Thinking em projetos de Gestão de Pessoas, como você 

avalia os resultados em comparação aos projetos em que não se usa o Design Thinking. 

• Não usamos o Design Thinking em projetos de gestão de pessoas 

• Não obtivemos nenhum resultado relevante que seja diferente dos projetos sem o 
uso do Design Thinking 

• Conseguimos algum resultado interessantes com o uso do Design Thinking 

• Os resultados obtidos pelos projetos de gestão de pessoas que utilizamos o Design 
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Thinking são muito superiores aos demais. 
 

7. Se sua empresa não usa o Design Thinking em projetos de Gestão de Pessoas, você acredita 
que a maior razão para utilizar seria qual? Ou, se utiliza, qual seria a maior razão? 

• Não fazemos ideia do que seja o Design Thinking 

• Maior satisfação dos funcionários com o projeto 

• Maior eficiência e qualidade dos projetos 

• Redução de custo nos projetos de gestão de pessoas 

• Maior agregação de valor aos objetivos estratégicos da empresa. 
 
8. A equipe do RH atua totalmente focada e inspirada na identificação das necessidades das 

pessoas para as quais está desenvolvendo projetos. 

• Concordo totalmente  

• Concordo parcialmente 

• Não concordo, nem discordo 

• Discordo parcialmente  

• Discordo totalmente  
 

9. A equipe do RH busca constantemente a coleta e seleção de ideias centrada na resolução 
de problemas ou necessidades, interagindo e engajando as pessoas de maneira colaborativa 
por meio de diferentes técnicas como, entrevistas, observações, imersão, etc. 

• Concordo totalmente  

• Concordo parcialmente  

• Não concordo, nem discordo 

• Discordo parcialmente  

• Discordo totalmente  
 

10. Os projetos ou programas desenvolvidos pela equipe de RH que visam solucionar um 
problema ou atender à uma necessidade das pessoas são constantemente testados e 
obtidos feedback dos usuários. 

• Concordo totalmente  

• Concordo parcialmente  

• Não concordo, nem discordo 

• Discordo parcialmente  

• Discordo totalmente  
 

11. Como você avalia, atualmente, os resultados dos projetos de gestão de pessoas em sua 
maioria? 

• Nosso RH não faz projetos 

• Os resultados ainda são muito baixos 

• Os resultados são razoáveis 

• Os resultados são bons 

• Os resultados são ótimos 
 

12. Quais fatores contribuem para que os projetos de gestão de pessoas gerem valor ao negócio 
e inovação? (Marcar quantas alternativas forem necessárias). 

• Demanda e apoio da alta administração 

• Cultura Organizacional que favoreça a inovação e a busca por valor 
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• Clima organizacional favorável e que estimule a participação das pessoas 

• Conhecimento interno existente (competências e capacidades de compreender e aprimorar 
os processos) 

• Aprendizagem organizacional (esforços de treinamento para desenvolver pessoas) 
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Apêndice C: Canvas do Desafio 
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Apêndice D: Ferramenta “Refinando o Problema” 
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Apêndice E: Instrumento de Coleta: Questionário pós-workshop 

Modelo de PESQUISA 
Público: Profissionais de RH/ Gestão de Pessoas (empresas convidadas participantes do workshop) 
 
 

Prezado (a) Senhor (a), 
 
Esta pesquisa é parte integrante do trabalho de mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Design, Tecnologia e Inovação - Mestrado Profissional, do Centro Universitário Teresa D’Ávila 
(UNIFATEA), que está sendo realizado pelo mestrando Marcelo de Elias. 

 
Este estudo tem como objetivo propor uma análise comparativa onde se apresenta o Design 

Thinking como um potencial caminho para a criação de empatia junto às pessoas e gestores do 
negócio a fim de proporcionar maior precisão e agregação de resultados efetivos junto aos projetos 
de gestão de pessoas.  
  

Esse instrumento deverá ser respondido exclusivamente por participantes do workshop sobre 
“Design Thinking para Projetos de Gestão de Pessoas” 

 
Para que este projeto tenha êxito a sua participação é muito importante. Gostaríamos de contar 

com o seu apoio e sua compreensão no preenchimento deste questionário. Suas respostas não serão 
expostas de forma individual e os resultados serão mantidos em sigilo. 

 
Este projeto passou pela aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do Centro Universitário 

Teresa D’Ávila (UNIFATEA) e estamos contando com a sua colaboração. 
 
Para saber mais sobre a pesquisa, favor contatar-me pelo e-mail mdeelias@uol.com.br. 
 
Marcelo de Elias 
 

 
PESQUISA 

Antecipadamente agradecemos sua gentil participação nessa pesquisa. Pedimos sua atenção 
para responder as questões a seguir, sendo que 10 questões são de múltipla escolha e apenas 1 é de 
resposta livre. Todas as respostas serão tratadas sem explicitar quais são as empresas respondentes. 

 
1. Você acredita que a empresa poderá ter ganhos ao utilizar o Design Thinking em projetos de 

Gestão de Pessoas? 

• Sim 

• Não 
 
2. Como você avalia a possibilidade de resultados na sua empresa, comparando os projetos de 

Gestão de Pessoas usando o Design Thinking com os projetos em que não se usa o Design 
Thinking?. 

• Não acredito que existirão resultados relevantes que sejam diferentes dos projetos 
sem o uso do Design Thinking 

• Acredito que teremos resultados melhores com o uso do Design Thinking 
 

3. Ainda em comparação dos projetos de Gestão de Pessoas usando o Design Thinking com os 
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projetos em que não se usa o Design Thinking, como você avalia a proporção de melhoria de 
resultados? 

• Os projetos com uso de Design Thinking não apresentariam resultados significativos 
se comparados com os projetos sem o uso dessa metodologia. 

• Os projetos com uso de Design Thinking apresentariam raríssimos resultados 
significativos se comparados com os projetos sem o uso dessa metodologia. 

• Os projetos com uso de Design Thinking apresentariam alguns poucos resultados 
significativos se comparados com os projetos sem o uso dessa metodologia. 

• Os projetos com uso de Design Thinking apresentariam muitos resultados 
significativos se comparados com os projetos sem o uso dessa metodologia. 

• Os projetos com uso de Design Thinking apresentariam resultados altamente 
significativos e de muito impacto se comparados com os projetos sem o uso dessa 
metodologia. 

 
4. Com a utilização do Design Thinking em projetos de Gestão de Pessoas, quais dos resultados 

abaixo devem acontecer? (Marcar quantas alternativas forem necessárias). 

• Nenhum resultado significativo 

• Maior satisfação dos funcionários com o projeto 

• Maior eficiência e qualidade dos projetos 

• Redução de custo nos projetos de gestão de pessoas 

• Maior agregação de valor aos objetivos estratégicos da empresa. 
 
5. Quais são os principais temas/ assuntos que demandam a elaboração de projetos de gestão 

de pessoas e que você avalia que seriam importantes utilizar o Design Thinking?  
 

Assuntos/Temas Muito 
Importante 

Importante Pouco 
Importante 

Quase 
nenhuma 

importância 

Nada 
importante 

Desenvolvimento de líderes      

Melhoria de clima      

Cargos, salários e benefícios      

Gestão de carreira e retenção      

Eventos (ex: SIPAT)      

Universidade corporativa      

Treinamentos gerais 
operacionais 

     

Treinamentos de segurança      

Treinamentos comportamentais      

Programas de sucessão      

Programas internos (ex; 5S)      

Diminuição de riscos 
trabalhistas 

     

Avaliação de desempenho      

Responsabilidade social      

 
 

6. Eu acredito que com o Design Thinking a equipe atuará mais focada e inspirada na 
identificação das necessidades das pessoas para as quais está desenvolvendo projetos. 
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• Concordo totalmente  

• Concordo parcialmente  

• Não concordo, nem discordo 

• Discordo parcialmente  

• Discordo totalmente  
 

7. Eu acredito que com o Design Thinking a equipe buscará com maior frequência a coleta e 
seleção de ideias centrada na resolução de problemas ou necessidades, interagindo e 
engajando as pessoas de maneira colaborativa por meio de diferentes técnicas como, 
entrevistas, observações, imersão, etc. 

• Concordo totalmente  

• Concordo parcialmente  

• Não concordo, nem discordo 

• Discordo parcialmente  

• Discordo totalmente  
 

8. Eu acredito que com o Design Thinking os projetos ou programas desenvolvidos pela equipe 
de RH que visam solucionar um problema ou atender à uma necessidade serão 
frequentemente testados e obtidos feedback dos usuários. 

• Concordo totalmente  

• Concordo parcialmente  

• Não concordo, nem discordo 

• Discordo parcialmente  

• Discordo totalmente  
 

9. Qual é o grau de disposição e interesse da equipe em utilizar o Design Thinking como 
metodologia para os projetos de gestão de pessoas? 

• Altíssima disposição e interesse 

• Alta disposição e interesse 

• Média disposição e interesse 

• Baixa disposição e interesse 

• Nenhuma disposição e interesse 
 

10. Quais seriam possíveis motivos que dificultariam a utilização do Design Thinking nos 
projetos de gestão de pessoas? (resposta livre). 

 
 

11. Sobre nosso workshop, como você avalia o grau de aprendizado de seu grupo? 

• Excelente 

• Muito bom 

• Bom 

• Regular 

• Ruim 

• Péssimo 
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Apêndice F: Modelo de Autorização da Empresa para Participação na Pesquisa 

 

CARTA DE AUTORIZAÇÃO PARA COLETA DE DADOS 
 

Prezada 
 
Nome da instituição/empresa:    
 
 
Venho por meio deste, solicitar a autorização de V.  Sª.  para  a  realização  da  coleta  de 
dados   da  pesquisa   intitulada   “A Utilização do Design Thinking em Projetos de Gestão 
de Pessoas”,  que  tem  como  objetivo discutir as contribuições do Design Thinking para 
criar projetos eficazes na gestão de pessoas, do  Curso  de Mestrado Profissional do 
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e Inovação 
do  Centro  Universitário  Teresa  D`  Ávila  –  Lorena  –  SP,    em   desenvolvimento. 
 
Os dados serão obtidos através de dois questionários eletrônicos anônimos a serem 
respondidos em grupos, com questões de múltiplas escolhas. 
 
O dia e horário da aplicação das pesquisas será o mesmo em que ocorrerá o workshop 
nas dependências de nosso Centro Universitário e serão combinados com V.Sa. de 
acordo com a disponibilidade. 
 
Todas as dúvidas relacionadas à pesquisa serão prontamente esclarecidas e 
os profissionais poderão não participar, ou deixar de participar da pesquisa, a qualquer 
tempo, sem nenhum prejuízo ou sanção. 
 
Não haverá ônus financeiro para V.Sa ou para os participantes da pesquisa. Será 
mantido o sigilo e o caráter confidencial das informações, de forma a manter no 
anonimato os participantes da pesquisa e da instituição. 
 
Agradecendo antecipadamente a valiosa colaboração e participação de V.Sª, colocamo-
nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 
 
Atenciosamente,   
   

Pesquisador responsável: Marcelo de Elias 

 

Autorizo e assino:   ___________________________________________________ 

Carimbo: 

 

 

 

Lorena, 26 de Abril de 2019 
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Apêndice G: Modelo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 
Por esse instrumento particular declaro, para os efeitos éticos e legais, que eu 

(nome)______________________________________________________________________________________, 

(nacionalidade) _____________________________, (profissão) _________________________________, 

portador do RG _____________________________, CPF _______________________________, 

residente e domiciliado à Rua _____________________________________________________________ 

na cidade de _________________________________, Estado de _____________________________, 

concordo em participar da pesquisa “A UTILIZAÇÃO DO DESIGN THINKING EM 

PROJETOS DE GESTÃO DE PESSOAS”. O estudo tem como Objetivo investigar a aplicação 

do Design Thinking para contribuir com a geração de inovação e efetividade nos 

projetos aplicáveis à gestão de pessoas. 

 

A coleta de dados será feita por meio de dois questionários. 

 

Esclareço que recebi todas as informações sobre a minha participação nesse estudo, e a 

garantia de que receberei novos esclarecimentos que julgar necessários durante o 

decorrer da pesquisa. Esclareço também, que fui verbalmente informado sobre os 

possíveis benefícios e riscos, assim como, todos os passos desse experimento serão 

acompanhados por um Pesquisador Orientador. Como já foi dito acima, fui informado 

de que os procedimentos são simples, que não oferecem riscos aos participantes da 

pesquisa e serão realizados pelo mestrando do CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA 

D’ÁVILA (UNIFATEA). Tomei conhecimento de que não terei custos e que tenho plena 

liberdade para recusar a participação na referida pesquisa a qualquer momento, sem 

penalização alguma. Autorizo para os devidos fins, o uso, a divulgação e a publicação 

dos dados e resultados obtidos do relatório geral da pesquisa, a qual estou em 

concordância. Entretanto, recebi a garantia do sigilo que assegura a minha privacidade 

uma vez que os dados obtidos são confidenciais. 

Por estar de pleno acordo com o presente termo, assino abaixo o mesmo. 

 
Lorena, 01 de Julho de 2019 

 
 
 

     
Assinatura do 
participante 

 Pesquisador 
Responsável 

 Pesquisador 
Orientador 

 
  



 

 

 




