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Resumo
O comportamento receptivo está presente no cotidiano das sociedades, e
no ambiente acadêmico não é diferente. Destacar a experiência do público
usuário de eventos diversos pode ser uma forma de reconhecimento dentro
das estratégias de comunicação das universidades. Para tanto, considera-se
importante à aposta em novos métodos, como o Design Thinking que permite
ter uma abordagem ampla com a utilização de suas ferramentas que podem
contemplar um panorama macro de um ambiente acadêmico. É nesse
contexto, que esta dissertação analisa a contribuição do método de Design
Thinking no processo de planejamento e execução de eventos acadêmicos. O
estudo foi composto por duas etapas, sendo a primeira uma revisão
bibliográfica acerca da evolução do método definido, como modelo cognitivo de
orientação para atividades criativas e de resultados satisfatórios. Na segunda
etapa, foi realizado uma pesquisa-ação que propôs o planejamento e
desenvolvimento de cinco eventos acadêmicos, promovendo uso do método.
Em uma ação comparativa, definiu-se métricas dentro dos resultados obtidos,
como volume de participação, reconhecimento da unidade acadêmica dentro
da comunidade inserida, desempenho e contribuição como fonte de
aprendizado dos docentes e discentes envolvidos. Os resultados apresentados
proporcionaram a identificação positiva de contribuição do Design Thinking no
processo estratégico de comunicação, a partir do trabalho coletivo e
multidisciplinar de diversos públicos envolvidos. As diferentes visões e
soluções propostas para um mesmo problema ajudou na aproximação entre
organização, público alvo e a natureza experimental e flexível, contribuiu para
que o processo de formação de estratégia ocorresse de forma mais fluída e
assertiva, já que os processos podem ser alterados constantemente
dependendo do contexto em que está sendo aplicado.

Palavras-chave: Experiência; Empatia; Inovação; Planejamento.
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Abstract

Receptive behavior is present in the daily life of societies, and in the
academic environment it is no different. Highlighting the experience of the public
using different events can be a form of recognition within the communication
strategies of universities. For this, it is considered important to invest in new
methods, such as Design Thinking, which allows a broad approach with the use
of its tools, which can contemplate a macro panorama of an academic
environment. It is in this context, that this dissertation analyzes the contribution
of the Design Thinking method to the planning and execution of academic
events. The study comprised of two stages, the first being a bibliographic review
about the evolution of the defined method, as a cognitive model of guidance for
creative activities and satisfactory results. In the second stage, an action
research was carried out which proposed the planning and development of five
academic events, promoting the use of the method. In a comparative action,
metrics were defined within the results obtained, such as volume of
participation, recognition of the academic unit within the inserted community,
performance and contribution as a source of learning for the teachers and
students involved. The results presented provided a positive identification of the
contribution of Design Thinking in the strategic communication process, based
on the collective and multidisciplinary work of several involved audiences. The
different views and solutions proposed for the same problem helped to bring the
organization and the target audience closer together, and the experimental and
flexible nature contributes to the strategy formation process taking place in a
more fluid and assertive way, since the processes may be constantly changed
depending on the context in which it is being applied. The other results found
are presented and discussed during the research.

Key-words: Experience; Empathy; Innovation; Planning.
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1 INTRODUÇÃO

Na vida, somos orientados a solucionar desafios cotidianos, muitas vezes
simples que nem percebemos, porém atualmente vivemos em um mundo VUCA¹
(volátil, incerto, complexo e ambíguo), consequência de grandes mudanças
tecnológicas, econômicas, culturais, políticas e sociais que culminam hoje na
chamada era do conhecimento. Neste contexto, segundo Waengertner, Felipe
(2018), inovação é fator crucial de diferenciação e manutenção da competitividade
de mercado.
De acordo com o SEBRAE (2016), boas inovações, de fato, são criadas de
forma que não só se associam a uma ferramenta de ponta, mas a resultados de
valores que usuários finais percebem ao utilizá-las. Além disso, imaginar e projetar
usando técnicas de design, dentro de situações diferenciadas, pode ser justamente
uma superação de expectativas para que o produtor ofereça o valor almejado por ele
direcionado a seus clientes. A grande discussão é que se deve fazer uma imersão
nos conceitos para compreender quais as necessidades, desejos e valores dos
consumidores. Dessa forma, é possível que o evento se torne mais adaptado às
necessidades do usuário e, na maioria dos casos, desejável.
O Design Thinking é uma abordagem que [...] a atividades criativas para
acelerar a colaboração e resolver problemas de maneiras centradas no ser humano
[...] e vem sendo cada vez mais reconhecida em vários tipos de mercados pelo
potencial de gerar soluções inovadoras. Segundo Brown (2008), é uma metodologia
de desenvolvimento de produtos e serviços focado nas necessidades, desejos e
limitações dos usuários. É um método que aparece para auxilia no estímulo da
resolução de problemas com uma perspectiva inovadora, criativa, abrangente e
coloca o usuário no centro de todas as decisões. Pessoas são a grande motivação
para entregar soluções com alta produtividade e performance, gastando cada vez
______________________________________
1 O termo “VUCÁ world” (mundo VUCÁ) foi cunhádo pelo exército ámericáno nos ános 90 párá
descrever as características do novo mundo e volta a ser utilizado por organizações globais por se
encaixar também no momento atual. VUCA significa volatile (volátil), uncertain (incerto), complex
(complex) and ambiguous (ambíguo) (FUCHS, 2018. P.10)
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menos. O autor apontou ainda que o uso do método tem gerado resultados
satisfatórios na formulação de produtos e serviços inovadores.
Entretanto, o evento para ser considerado uma experiência única, precisa de
muitos fatores, como, por exemplo, estar próximo a eles no dia a dia, antes, durante
e depois, com diálogo constante e, com isso, formata-se um produto ou serviço que
incorpora o ponto de vista do usuário para o desenvolvimento do momento.
Mas, porque eventos? Para tal pergunta, em um primeiro momento, configura-se a
necessidade de entender e explanar a respeito do modelo de sociedade que se
estabelece com o avanço das chamadas Tecnologias da Informação e Comunicação
(TICs), os avanços da sociedade informacional, a busca por uma sociedade do
conhecimento já que as informações são cada vez mais necessárias e fluídas.
A evolução das tecnologias da informação e comunicação (TICs) interfere e
afeta a sociedade como um todo, no aspecto da velocidade, principalmente. As
crises na história da humanidade foram, muitas vezes, resolvidas com a inclusão de
pessoas que possuíam a informação e o conhecimento. No entanto, modernamente
isso passa pelo domínio das tecnologias da informação e comunicação, sendo assim
um decisivo fator competitivo (FELICIANO, 2008).
Segundo Castells (2003), o surgimento dessas tecnologias é caracterizado
pelo seu alcance global, pela integração de todos os meios de comunicação e pela
interatividade que está mudando e mudará para sempre nossa cultura.
Neste contexto, a pergunta: Porque eventos?, ganha sentido e tornar-se
importante no início de um planejamento nas organizações. Afinal, ferramentas para
se comunicar com públicos internos e externos de uma empresa não faltam, são
diversas, porém a competitividade possibilita a visão de vários pontos positivos ao
usar de forma correta e criativa a ferramenta de Relações Públicas (RP) no
desenvolvimento de qualquer planejamento. A escolha por eventos, como proposta
de planejamento de um calendário como parte das estratégias de comunicação, seja
na extensa cadeia produtiva de decisões, faça-se importante, porém percebe-se
uma carência de protocolos, processos e parâmetros para mensurar o resultado e
alcance que se tem com os objetivos dessas ações.
Sendo assim, a escolha da academia para a utilização do método Design
Thinking como organização, justifica-se a delimitação de cinco grupos distintos,
sendo eles, docentes, Laboratório de inovação, Comissão Interna de Prevenção de
12
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Acidentes (Cipa), discente e comunidade. Envolvendo o trabalho em equipe,
definição e imersão no problema, ideação para soluções, prototipagem e testes das
soluções, uma co-criação, mapeando possibilidades para ter um evento impecável e
inesquecível, uma experiência única, tornando a arte de receber em um evento.
O processo baseado nas escolhas acima proporciona um resultado
significativo, a partir de ações intensas como: união de todos os envolvidos, acesso
a materiais como um bom briefing, um quadro, papel, canetas e boas ideias
criativas. Um mapa mental e um toque de criatividade finalizam o processo para
obter possíveis melhorias nos resultados ou um novo formato de experiência.

1.1 Objetivo Geral

Com esse sentido, o presente trabalho tem como objetivo geral aplicar as
ferramentas do método Design Thinking em estudo de caso, como proposta
cognitiva para elaboração de eventos acadêmicos com e para os usuários.

1.2 Contribuição do Trabalho

Sistematizar, de forma otimizada e inovativa, novas possibilidades de entrega de
uma experiência acadêmica para diversos públicos a partir de ferramentas do
método Design Thinking.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Evento, para o dicionarista Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (2010), é “[...]
qualquer acontecimento de especial interesse, capaz de atrair público e de
mobilizar meios de comunicação”. Para o filólogo e enciclopedista brasileiro Antonio
Houaiss, em sua obra Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2012), o termo é
definido como "[...] qualquer acontecimento (festa, espetáculo, comemoração,
solenidade etc.) organizado por especialistas, com objetivos institucionais,
comunitários ou promocionais". O vocábulo é originário da palavra latina Eventus
que significa acontecimento.
Sendo assim, Cavalcanti (2017) diz que todo evento é uma reunião, mas nem
toda reunião é um evento. A categoria reunião relatada neste trabalho é a diagonal e
coloquial e tem finalidade institucional, promocional ou comunitária. Os três tipos
servem para conduzir os trabalhos executados e chegar a situações previsíveis e
possíveis, resultando em informação, questionamento, dialeto, deliberação ou
instrução. Independentemente do tipo de evento a realizar-se, deve sempre plantar
uma faixa de conhecimento para fertilizar o público envolvido, resultando em uma
colheita futura, segundo Silveira (2019) no curso Planejamento e organização de
eventos do Centro Paula Souza.
De modo geral, independente do tipo de evento, para obter sucesso em sua
realização, deve-se ter um planejamento prévio, envolvendo o público e a imprensa
para divulgação. Segundo Ponte (2009), evento pode ser definido por toda atividade
que determinada organização interaja com públicos diversos e até específicos, com
objetivos de divulgar, capacitar, educar, promover ou integrar.
Evento é, portanto, qualquer acontecimento que foge à rotina, sempre
programado para reunir um grupo de pessoas. É importante ressaltar que o conceito
corrente de evento é novo, o que não significa que a prática de eventos é nova. Ele
existe desde que o mundo é mundo, acompanha toda a história do homem, mas
sempre com um objetivo diferente, dependendo da época e local. Enfim, nos mais
diversos tempos, havia comportamentos ligados à Cultura, com características
religiosas, sociais e políticas.
Mathias (2014), trouxe informações sobre os tipos de eventos que aconteciam
na Antiguidade ou Idade Antiga (3500 a.C. a 476 d.C.), entre eles os congressos,
14
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conferências, festas (como a Saturnália, da qual deriva o Carnaval), feiras
(relacionadas às festividades religiosas e aos dias santos) e o principal deles: os
Jogos Olímpicos. Ainda acrescentou Mathias (2014), que na China, a origem dos
eventos vem do rico simbolismo clássico da poesia e dos filósofos chineses. No
Egito, eventos aparecem nos registros históricos como acontecimentos de
cerimônias oficiais e religiosas da corte ou, ainda, os funerais. Já na Grécia, os
eventos aconteciam de quatro em quatro anos com os Jogos Olímpicos desde 776
a.C.
Prosseguindo com Mathias (2014), ela afirma, que, com o estabelecimento do
Império Romano na Era Antiga (27 a.C. a 476 a.C.), surgiram outros tipos de
eventos como os concílios (eventos de cunho religioso), além dos conhecidos como
esportivos que aconteciam nos circos romanos e no Coliseu. Já na Idade Média (476
d.C a 1453 d. C), as atividades comerciais criam uma característica muito peculiar
para os eventos que eram realizados para marcar a cultura religiosa e cerimonias
feudais. O primeiro Congresso de Medicina Geral, que aconteceu em Roma no ano
de 1681, é um evento que caracteriza a Idade Moderna (1453 a 1789), e abre portas
para a modernidade e intensificação da realização de eventos após a Revolução
Industrial.
Chegando aos dias atuais, faz-se relevante o destaque para a importância do
uso dentro do contexto da comunicação integrada de marketing (CIM), à ferramenta
de eventos, que representa um dos meios mais importantes para que as
organizações

alcancem

seus

objetivos.

Uma

poderosa

ferramenta

de

marketing, capaz de promover a comunicação, o relacionamento e o aumento da
exposição de marca aos consumidores. De acordo com Martin (2014), os eventos
são

acontecimentos

planejados

antecipadamente

de

forma

a

contemplar

informações, medidas e projetos sobre uma ideia, ação ou produto, apresentando
resultados e meios mais eficazes para se atingir determinado objetivo. Ainda,
segundo Martin (2014), percebe-se a diversidade dos mesmos e os números
expressivos no segmento, tanto em termos de complexidade como em novas
modalidades.
Uma análise feita por Giacaglia (2011), mostrou que mais de 400 mil eventos
são realizados anualmente, o que representa uma média de 33 mil/mês e 1100/dia,
com um crescimento de 7% ao ano, o que significa um aumento anual de cerca de
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28 mil novos eventos. O setor movimenta um valor expressivo de 45 bilhões de reais
e 79,9 milhões de usuários, representando 3% do PIB nacional e 65% das atividades
do setor hoteleiro. Com números tão relevantes, as empresas destinam algo próximo
dos 40% de seus budgets para a realização de eventos.
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3 CONTEXTO E REALIDADE INVESTIGADA
A essência do contexto explorado neste estudo mostra que a mudança
cultural da sociedade, na qual vivemos atualmente, com uma vida agitada e sem
tempo para pessoas, um acontecimento mínimo vira motivo para comemorar e
confraternizar.
Para Meirelles (2003, p. 30):
Todo o evento nada mais é do que uma forma de reunião: a reunião
caracteriza-se como o embrião de todos os tipos de eventos. Trata-se do
encontro de duas ou mais pessoas, a fim de discutir, debater e solucionar
questões sobre determinado tema relacionado com suas áreas de atividade.

Evento

também

pode

ser

caracterizado

como

uma

ferramenta

de

comunicação, dentro de uma estratégia de marketing, relações públicas, para a
valorização da marca e prática de idéias, de acordo com Pinho (2013). É a soma de
esforços e ações planejadas com o objetivo de alcançar resultados junto às
empresas e ao seu público-alvo. Essa pratica ainda, segundo Pinho (2013), auxilia
na transmissão e interpretação de informações de uma instituição, apresenta uma
insuperável vantagem de criar grande envolvimento do público com o contexto
proposto, atrai a atenção, desperta interesse e produz impressões diversas e
duradouras nas pessoas envolvidas, tornando a ferramenta altamente propicia para
condicionar de forma positiva a eficácia de tais acontecimentos.
O grande desafio pode ser falar dos tipos de eventos, pois a quantidade é
ainda desconhecida. O que se pode afirmar é que os formatos mais tradicionais e
padronizados deram lugar a modelos mais descontraídos e personalizados, fazendo
com que os participantes melhorem sua concentração, retenham uma maior
aprendizagem e se aproximem mais de marcas, produtos e serviços.
Mesmo tendo uma infinidade de tipos de eventos, há algumas áreas de
concentração que facilitam a identificação dos mais conhecidos e usados (Quadro
1).
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Quadro 1 – Tipos de Eventos

ÁREA DE
CONCENTRAÇÃO

TIPOS

Assembléia, Reunião, Vídeoconferencia e Call
conference, Brainstorming, Conferencia/
Discussão, informação e
Congresso, Convenção, Palestra, Debate,
formação
Entrevista, Treinamento, Fórum, Jornada, Mesa
redonda, Painel, Seminário, Simpósio, Workshop e
Oficina.
Aula inaugural, Concurso intelectual ou cultural,
Torneio desportivo, Campo de férias, Reunião de
Acadêmicos
ex-alunos, Cerimônia de graduação, Recolha de
fundos, Feira de empregos, Conferência,
Aniversário da instituição e Seminários.
Natal, Páscoa, Sexta-feira Santa, Bar e Bat Mitzvá,
Pregação, Cursos religiosos, Pessach, Jamucá,
Religiosos e comunitários
Concílio, Conclave, Batizado, casamento,
Comunhão, Retiro, Missa, Procissão, Peregrinação,
Vigília e Quermécia.
Tomada de posse, Arruada, Sessão de campanha,
Lançamento e encerramento de campanha,
Comício, Congresso, Convenção, Debate,
Políticos e protocolos
Entrevista, Inauguração, Paradas e demonstrações
militares, Assinaturas de acordos e protocolos,
Conferência de imprensa, Recepção diplomática e
Homenagens.
Rodeio, Show, Audição, Casting, Exposição,
Acampamento, Encontro, Festival, Concerto,
Culturais, Lazer,
Concurso, Sorteio, Excursão, Visita de estudo,
Esportivo e Musicais
Sarau, Baile, Balada, Corrida, Celebrações
temáticas e de calendário, Arte urbana e
Campeonatos.
Happy hour, Almoço/ Jantar comemorativo,
Prato e copo
Brunch, Pic-nic, Degustação e Coquetel.
Reunião, Brainstorming, Videconferência e call
conference, Roda de negócios, Road show, Missão
de negócios, Refeições de negócio, Eventos
Empresariais
desportivos, Entretenimento de clientes e
familiares, Inauguração, Lançamento de produtos e
serviços, Exposição e show room, feira, Mostra e
salão, Desfile, Visita e open day e Leilão.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020

3.1 Eventos Acadêmicos
Eventos científicos e/ou acadêmicos decorrem sempre da iniciativa de
instituições de ensino, seja ela de ensino superior ou não. Esses encontros
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eventuais, em sua maioria, são momentos para compartilhar e ampliar conhecimento
de públicos distintos. As principais modalidades utilizadas hoje em dia, segundo
Andrade (1999), são:
- Congresso: Reunião e apresentação de pesquisas e estudos científicos
com discussão aberta entre palestrante e plateia, desenvolvidos em módulos ou
sessões complementares organizadas em formatos diversos.
- Seminário: Estudo, investigação ou análise de um ou mais temas, sempre
sob a orientação de um especialista. Esse formato propõe alternativas para
resolução de questões levantadas dentro da academia. Esse evento acontece, na
maioria das vezes, em formato de exposição oral e pode ser dividida em três etapas:
exposição, discussão e conclusão.
- Palestra: Apresentação de ideias ou conceitos sobre determinado assunto,
ou assuntos que se complementam. É apresentado por um ou mais profissionais
especialistas.
- Feira: Forma expositiva de pesquisas segmentadas para demonstração
pública.
-

Mesa-redonda: Reuniões de pequenos grupos de pessoas com

conhecimento técnico ou conhecedores de assuntos específicos para debate, além
de uma figura importante da universidade (presidente de mesa) como elemento
moderador. Os diversos pontos de vista são expostos e uma discussão é formada. A
proposta da mesa pode ser também mista na qual a plenária participa com
perguntas orais ou escritas entre as contribuições dos técnicos. O êxito de uma
mesa-redonda depende essencialmente do presidente de mesa que tem a missão
de conduzir os trabalhos de forma dinâmica e com foco no objetivo.
- Simpósio/ Seminário: Evento que conta sempre com um moderador, com
temas variados, mas que se interligam de alguma forma. O principal objetivo não é
apresentar conclusões de pesquisas, mas, sim, diferentes percepções sobre o
assunto em pauta. Esse tipo de evento é derivado da mesa-redonda.
- Painel: Apresentação de temas não uniformes para discussão entre
profissionais de diversas áreas. Um evento que também é derivado da mesaredonda e tem como principal objetivo a reunião de um número pequeno de
envolvidos. Outra característica desse tipo de evento é que a plateia não pode ter
participação com perguntas.
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- Fórum: É um tipo de reunião menos formal na qual se tem um debate livre
de ideias com grande interação de mesa (palestrantes) e público (plateia). A ideia
central do fórum é criar sensibilizações à opinião pública sobre problemas sociais e a
universidade. O formato deve contar com um moderador que faz a introdução do
tema e, de forma interessante, gera a participação individual e coletiva da plateia. O
objetivo específico é obter o maior número de informações sobre o assunto
abordado, em busca de um consenso geral ou até unânime.
- Conferência: Explanação pública de um determinado assunto técnico,
científico ou literário. Evento, cujo tema deve ser planejado e escolhido com
antecedência e a mesa, como parte de suas responsabilidades, deve responder a
perguntas escritas pela plateia.
- Jornada: Encontros periódicos realizados por profissionais, com o objetivo
de discutir assuntos do dia a dia que estejam em alta.
A realização de quaisquer eventos na universidade, atualmente, obedece
algumas normas e procedimentos para obter êxito final. Estas normas geram um
roteiro básico para execução geral e permissão para obter bons resultados na
condução das tarefas e das etapas.
No modelo de projeto de eventos orientado por Giacaglia, em suas
publicações Eventos: como criar, estruturar e capturar recursos (2006), Gestão
estratégica de eventos (2010) e Organização Teoria e Prática de eventos (2003),
muito utilizados por profissionais de eventos e marketing, a primeira etapa é criar
uma comissão estratégica com um líder geral. A comissão deve definir itens como:
a) Tema: claro e objetivo;
b) Público: segmentar pelo menos um critério;
c) Tipo: entender o conteúdo para selecionar o tipo;
d) Metodologia ou formato: basear-se em dados concretos, como resultados
desejados, tempo disponível (cronograma), espaço físico, infraestrutura, custos
(possíveis patrocínios), números e participantes;
e) Equipe de trabalho: designação dos responsáveis pelas tarefas;
f) Comunicação: definir logo, mensagem e mídias a serem utilizadas;
Na sequência da definição dos itens da primeira etapa, deve-se identificar e
definir um cronograma de trabalho, incluindo todas as equipes de trabalho e, então,
começar a formatar o evento.
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Martin (2003), com uma visão sistêmica para a realização de um evento,
declara que depende de planejamento e organização para obter sucesso. O
delineamento do processo para desenvolvimento de quaisquer eventos deve incluir
basicamente oito etapas, sendo elas: definição de propósito, visão de missão;
estabelecimento de metas e objetivos; análise da situação; identificação das
estratégias alternativas; avaliação e seleção das estratégias; desenvolvimento de
planos operacionais e de seus respectivos sistemas de controle; avaliação do evento
e feedback.
Para outros autores como, Goldblatt (1997) e Allen et al. (2003), o processo
de desenvolvimento do conceito de evento deve seguir as orientações da ferramenta
5W do processo de qualidade para implantação de planos de ação que representam:
Por quê (Why), Quem (Who), Quando (When), Onde (Where) e O quê (What) cuja
identificação é de suma importância para o sucesso do evento. Apesar de poder
utilizar essa ferramenta segundo os autores, o Who (Quem) não se torna essencial
e, na maioria das vezes, os profissionais não se apegam a esse elemento, quanto
aderem a outros detalhes por falta de informações aprofundadas do público-usuário
do evento.
Ciente do fato de que cada vez mais caminhamos em direção a um mundo
volátil, cheio de incertezas, gradativamente mais complexo e que gera uma
ambiguidade extraordinária, assimilamos que tudo está passando por uma constante
evolução. Plonski (2017), afirma que muitas áreas já não detêm em seu cerne um
conceito estagnado, muito pelo contrário, florescem seguindo tendências e
transformações da realidade.
Objetivando o desenvolvimento de novas soluções e conceitos para o
mercado de eventos, com a utilização de um método que guie a produção de
experiências, propõem-se como modelo a abordagem sistemática do Design
Thinking para a solução de problemas.
3.2 Design

Segundo Best (2012), o design é um processo de resolução de problemas
centrado nas pessoas. Em sua forma verbal, o termo design tem o sentido de
planejar, desenhar, criar, conceber. É um processo, uma prática e um modo de
pensar. Logo mais, alinhando esse conceito em um âmbito complexo tem-se a
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noção que o design tem como etapa a observação do cenário para, assim,
aprofundar no contexto do que se pretende trabalhar, já que, intrinsecamente, o
termo é alimentado por um conjunto de elementos internos e externos que
engendram a necessidade de assimilação do problema.
Levando em conta a História, a gênese do design passou pela Europa em
meados do século XVIII, quando as necessidades da sociedade industrial permitem
a criação de novas ferramentas e mecanismos que proporcionaram novas estruturas
e modelos de produção para objetos e informações de forma surpreendente.
A partir desse marco, surge uma nova figura do designer que trabalha em
projetos industriais, e ganha uma nova função: o controle de processos desde a
ideação dos produtos ao uso pelo consumidor final (ESCOREL, 2000).
Com essa mudança, Krippendorff (2000) mostrou classificações e áreas diversas
para o design, como o design de produtos, no início da Era Industrial; o design de
bens, informações e identidades, no auge do consumismo nos anos 50.
O autor apresenta, de forma resumida, elementos que definem um discurso de
design centrado no humano, sendo também considerada como seis áreas ainda
carentes de desenvolvimento:
- Formas de narrar modos de vida imagináveis: os designers devem alternar
fatores determinantes da história, criar futuros e unir de forma que os dois sejam
possíveis,
- Capacidade de reenquadrar concepções do presente, de modo a fazer com que
o imaginável pareça realizável: o designer deve criar um cenário narrativo e de
convencimento no qual o presente pode ser ferramenta de peso para transformar o
futuro, defendendo a possibilidade de realização de suas ideias e articulando seus
objetivos com os Stakeholders.
- Retórica que estimule as redes de Stakeholders, grande o bastante para fazer
com que o design progrida: o design torna-se mais encravado na comunidade que
exige participação no futuro que realiza. Sendo assim, devem ser ensinadas técnicas
colaborativas de projeto, envolvendo os stakeholders como participantes ativos.
- Gerar conhecimento de segunda ordem: os designers devem entender o que
fazem e também como os outros percebem o que fazem, ou seja, um entendimento
do entendimento (entendimento de segunda ordem), um conhecimento que é capaz
de considerar o conhecimento dos outros.
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- Virtude e moral coletivas: os projetos dos designers devem atender a um
número de stakeholders e não à população inteira, já que também não é possível
controlar todas as redes. Portanto, o designer deve ser encorajado a suspender os
possíveis julgamentos finais e questionar seus próprios valores.
- Discurso crítico e indisciplinado: o designer pode adotar e examinar conceitos e
discursos de disciplinas mais estabelecidas, entretanto não deve utilizar os
paradigmas dessas disciplinas de maneira acrítica. Na busca da legitimação do
discurso em design, deve-se trabalhar com o foco no humano e não no objeto. O
objetivo do designer é a realização de um futuro desejável, portanto a metodologia,
linguagem e práticas desenvolvidas por esse profissional devem permitir a narrativa
dessas possibilidades, imaginadas por ele e aceitas pelos stakeholders.
Retomando os métodos de projetos do design utilizados em meados da década
de 60 com o objetivo de tratar urgências da sociedade, fazia-se necessária a adoção
(criação) de metodologias que fossem capazes de suprir essas necessidades (novas
e já existentes).
Sendo assim, as estratégias de design surgiram para solucionar questões que
até então eram tratadas de forma simples (BÜRDEK, 2006).
Ainda neste período, os modelos de ensino provenientes da Escola de Design de
Ulm, que procedeu da Bauhaus, forneceram a estrutura de base e as metodologias
para instituição de várias escolas de design no mundo, inclusive no Brasil. A partir de
seu legado, novas perspectivas de pesquisar e projetar para o design foram se
configurando.
Nas décadas de 70 e 80, destaca-se também o design de interfaces, quando se
popularizou o computador pessoal e na década de 90 o design de redes de
multiusuário, que surge a partir do acesso à internet nas residências e o design de
planejamentos, muito utilizado na administração de empresas.
Uma linha do tempo e histórica é desenhada por Bonsiepe para evidenciar as
mudanças de uma visão em torno do Design, como mostra a Figura 1.
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Figura 1 – Visão do Design

Fonte: Adaptado de Bonsiepe, 1997.

A partir das características apresentadas na Figura 1, a partir dos anos 2000,
o design passa a ter como foco a solução de um problema do ponto de vista
holístico, pois se trata de uma abordagem centrada em pessoas, e percebe-se a
característica que se sobressai, a funcionalidade daquilo que está sendo proposto
diante de uma gama de fatores, atendo-se aos indivíduos e todas as suas
necessidades, desejos ou, até mesmo, experiências.
Em outras palavras, pode-se alegar que o termo engloba toda uma conjuntura de
stakeholders, sendo uma atividade que impacta diretamente um contexto amplo,
abrangendo uma gama de disciplinas, como a economia, gestão, comunicação,
estabelecendo um sistema interdisciplinar que se converge em um único ponto: a
solução (BEST, 2012).
Tendo em mente que a solução de um problema, diante de uma concepção
inovadora sob a óptica do design, exige uma imersão no cenário em que se
pretende atuar, ser capaz de compreender o universo daqueles que são tidos como
os alvos, envolvendo-os no processo de desenvolvimento de ideias, fazendo deles,
também co-criadores (BROWN, 2018).
24

Centro Universitário Teresá D'Ávilá
Prográmá de Pos-Gráduáçáo em Design, Tecnologiá e
Inováçáo - Mestrádo Profissionál
Experimentação, empatia e relevância contribuem para o germinar do design, tal
modelo mental que concebe ideias que geram impactos, tendo em mente os sujeitos
que serão afetados. Destarte, a abordagem sociocultural do design que enfatiza o
entendimento do comportamento dos que têm como objetivo atingir as variáveis
macroambientais que sustentam sua conduta, detém da carência de estar absorto
no quadro em que irá atuar, realçando a importância de envolver as pessoas,
possibilitando a incorporação dos anseios sociais (BROWN, 2018).
Não é por menos que a teia interdisciplinar que permeia o design transforma o
designer em um indivíduo multifacetado, implicando diretamente na exigência de
uma visão interdisciplinar.
A interdisciplinaridade vem ao encontro das exigências desta atividade, pois
ao projetar, além de levar em consideração as inúmeras condicionantes
técnicas, o designer considera também o universo de necessidades dos
usuários. Isso implica um acervo de conhecimentos oriundos de diversas
áreas, entre elas: da antropologia, da psicologia, da sociologia, da arte, da
ergonomia, da semiótica, da tecnologia, da ciência dos materiais, das
técnicas de representação, da economia, da administração, do marketing,
da proxêmica, da informática, aplicados simultaneamente na criação e no
desenvolvimento de projetos [...] (FONTOURA, 2011, p. 92).

Esse conjunto de áreas é coadjuvante na criação da cadeia de valores ofertada
ao usuário que, durante sua avaliação, é influenciado intrinsecamente por seus
hábitos e expectativas como apontado por Normann (1993). Ademais, os
comportamentos desses usuários não são sólidos, mas, sim, frutos de uma extensa
quantia de fatores, como culturais, sociais, pessoais e psicológicos que impactam
diretamente na percepção gerada (MEDEIROS, 2006).
Mesmo sendo multifacetado e interdisciplinar, segundo Bonsiepe (2011), o
design se distancia cada vez mais de solução inteligente de problemas e caminha
para o efêmero no qual a obsolescência é rápida, com foco estético-formal e com
uma visão mais glamurosa do mundo dos objetos.
A relação entre um produto e um usuário no nível de processos sensoriais
chama-se função estética, sendo um aspecto psicológico da percepção sensorial
durante seu uso (LÖBACH, 2000).
Ainda com Löbach (2000), a configuração estética adquire uma importância
especial no contemporâneo em que as funções práticas de produtos oferecidos por
muitos concorrentes estão praticamente no mesmo nível.
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A função estética se impõe à nossa percepção, ela se une as outras funções,
práticas e simbólicas e as supera. A função simbólica dos produtos é determinada
por todos os aspectos psíquicos e sociais de uso (LOBACH, 2000).
Para Bonsiepe (2011), essa preocupação demasiada com a estética e lucros
fáceis do mercado faz com que o design contemporâneo perca sua essência e falhe
ao dar enfoque em superficialidades, enfatizando assuntos periféricos ligados ao
simbolismo e estilo. O autor faz uma analogia comparando o design a um coco com
uma casca dura e oco por dentro, como se fosse um produto com uma embalagem
chamativa, mas com pouco conteúdo.
Em virtude de um modismo e um forte consumo de supérfluos, algumas
características essenciais estão sendo deixadas de lado, como utilidade, praticidade,
durabilidade e sustentabilidade dos objetos.
Na óptica contemporânea de Stolarski (2005), o design moderno está vinculado a
objetos caros, de formas rebuscadas, pouco práticas, deixando de lado os aspectos
funcionais e a qualidade intrínseca dos produtos. O designer moderno descuida ao
deixar de investir no aspecto central de seu trabalho que seriam as atividades de
projeto.
Segundo Bonsiepe (2011), Percebe-se que até mesmo os veículos de
comunicação, como, por exemplo, revistas de design, não o difundem como um
solucionador de problemas e sim com o intuito comercial e de marketing. Um design
controlado

pelo

marketing

dificilmente

poderá

contribuir

para

produtos

emancipadores.
Ainda com Bonsiepe (2011), o designer estaria mais bem preparado para a
solução de grandes problemas com o investimento em pesquisas para gerar
conhecimento, iniciando por meio de bases teóricas, melhorando, dessa maneira, a
prática projetual com a criação de uma ciência do design que forneceria os subsídios
necessários.
Os atuais problemas projetuais complexos não podem mais ser solucionados
sem atividades de pesquisa prévia ou paralela, levando à formulação de novas
perguntas cujas respostas dependem de novos conhecimentos gerados pela
pesquisa.
Para o fomento da competência cognitiva necessária às atividades projetuais,
desenvolvidas pelos designers, tornam-se elementos fundamentais à pesquisa e à
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reflexão. Não se pode restringir o conceito de projeto às disciplinas projetuais, pois
nas disciplinas científicas também há projeto, sendo necessário incorporar a
formação da competência projetual nas estruturas acadêmicas, fazendo-se
necessário uma revisão completa dos currículos escolares (BONSIEPE, 2011).
A busca pelo equilíbrio entre os aspectos técnicos e os aspectos semânticos é o
núcleo central do trabalho do designer, sem privilégios em ambos os lados. Os
designers têm a tarefa de reconciliar o material e o simbólico, estrutura externa e
interna, valores, em um processo sócio-técnico. O ato de projetar deve desvendar
paradoxos e contradições.

3.3 Design de Serviços

O início do estudo sobre a contribuição do design para os serviços acontece em
meados dos anos de 1990, quando Hollins; Hollins definem que serviços são
produtos que precisam ser projetados sob o ponto de vista da gestão do design.
Entendendo que os serviços são produtos intangíveis; que não podem ser
armazenados; ou ainda que possam estar disponíveis em diversas localizações; que
o consumo e a produção não podem acontecer de forma isolada; e que a
experiência do consumidor faz parte do desempenho, com o mesmo grau de
importância. Assim sendo, pode-se afirmar que considerar pessoas como aspecto
fundamental é a grande importância desde o início do projeto, pois elas podem,
através da visão do método de Design Thinking, ser a grande influência no resultado
percebido dos serviços.
Ciente do fato de que cada vez mais caminhamos em direção a um mundo
volátil, cheio de incertezas, gradativamente mais complexo e que gera uma
ambiguidade extraordinária, assimilamos que tudo está passando por constante
evolução. Muitas áreas já não detêm em seu cerne um conceito estagnado, muito
pelo contrário, florescem seguindo as tendências e as transformações da realidade.
Design de Serviços é uma dessas disciplinas que remodela seu conceito (SOUZA,
2012).
Em razão da asserção supracitada, Stickdorn e Schneider (2014) defendem que
idealizar um conceito para design de serviços é aprisionar essa abordagem que tem
em sua essência o paulatino desenvolvimento. Todavia, eles mesmos apontam
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características que auxiliam em seu entendimento. Primeiro, pode-se considerar
uma abordagem que integra inúmeros métodos e ferramentas oriundos de diversas
áreas, tornando-a interdisciplinar, enfatizando a experiência do usuário a ser
concebida através de tais técnicas.
Desta maneira, encarar o design de serviços é contemplar um paradigma
mutável, fazer imersão em meio a um mundo cognitivo, sensorial e emocional,
passar a ter sensibilidade, compreender os anseios dos clientes sob a própria
perspectiva deles, mas não se limitando a ela, buscar ser co-criativo, realçando,
assim, a necessidade de trabalhar com equipes multidisciplinares para ter óticas
diferenciadas acerca de uma mesma questão (SOUZA, 2012).
Entram em jogo fatores que influenciam o pensamento de um designer
contemporâneo, como salientado por Demarchi; Fornasier; Martins (2011, p. 70),
“[...] mais do que a criação de novos produtos, a profissão de designer compatibiliza,
também, os fatores ligados às técnicas, ao planejamento e aos fatores humanos
para a resolução de problemas [...]”.
Sintetiza-se, então, diante dessa concepção, que o design não é mais puramente
operacional. Contudo, também se envereda por campos estratégicos. Essa vertente
propicia ir além, pois a partir dela é que o designer está conectado com todo o
processo de resolução de um problema, desde o seu início, acumulando
conhecimento e visões de outras áreas, enxergando de forma holística para, assim,
conseguir elaborar a solução certa, lembrando-se de todas as partes interessadas.
O último ponto citado contribui para a sustentabilidade do serviço, em virtude de
proporcionar a satisfação e conceber a identificação com o que foi desenvolvido.
Quanto mais envolvido um usuário estiver na prestação do serviço, maior é
a chance de que esse serviço evoque copropriedade, o que, por sua vez,
resultará em uma maior fidelização de usuários/clientes e em maior
envolvimento a longo prazo (STICKDORN; SCHNEIDER, 2014, p. 40).

Tal

envolvimento

transpõe

a

interação

entre

pessoas,

os

desejos,

comportamentos e motivações; é o alicerce para a criação dos chamados
touchpoints como afirmado por Ferreira et. al. (2016). Um serviço se destaca de um
bem tangível por sua heterogeneidade, é único e variável, uma vantagem
competitiva que oportuniza que a relação com o usuário seja contínua, evidenciando
a aplicabilidade desses pontos de contato.
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Segundo o Design Council e o Technology Strategy Board do Reino Unido
(2014), o design de serviços pode ser enxergado como processo de criação desses
pontos de contato, tornando os serviços fáceis, desejados e de alta usabilidade,
além de definir o funcionamento deles uns com os outros, bem como interagem com
o usuário.
Para que designers tenham a sensibilidade carecida para compreender a
realidade do usuário, demanda uma imersão profunda, como alega Vianna et. al.
(2016); é um exercício de empatia que pode ser praticado tanto pela observação ou
interação com o ambiente desse cliente, e inserir-se no contexto. Não há como
negar, é uma atividade que se empreende tempo, mas, em contrapartida, suscita
captar as crenças e necessidades, forma para conseguir atendê-lo de forma efetiva.

3.4 Design Thinking

Pinheiro et. al. (2017, p. 5) expressam em uma tradução, que Design Thinking
significa o jeito de pensar do designer.
O Design Thinking começa com habilidades que os designers têm
aprendido ao longo de várias décadas na busca por estabelecer a
correspondência entre as necessidades humanas com os recursos técnicos
disponíveis considerando as restrições práticas dos negócios (BROWN,
2017, p. 3).

As possibilidades de uso do design para desenvolver ou solucionar algo tem
sido estudado há mais de trinta anos por diversas áreas e escolas. Porém, foram
nos últimos dez anos apenas que sua aplicação vem sendo usada de forma
inusitada nos negócios.
O início dessa nova aplicação do design veio de necessidades do mercado em
se colocar no lugar do consumidor para atendê-lo. Do desejo do público à entrega,
buscam-se modelos de negócios cognitivos que tornassem momentos em
experiências. Daí o nome: Design Thinking. Mas o que é Design Thinking? Uma
forma gourmetizada do design? Uma ferramenta, uma metodologia, ou...? Para
Roger Martin, professor na Rotman School of Management e estudioso sobre o
tema, Design Thinking é dar forma a um contexto em vez de tomá-lo como ele é. É
algo conceitual que desenvolve principalmente o que ainda não existe, o novo, o
diferente. Até aí, o que foi apresentado de novo? As mais tradicionais ferramentas
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que se tem para inovar também buscam diminuir riscos e garantir resultados de
sucesso. No entanto, Tim Brown, fundador da IDEO, deixa bem clara a diferença:
“Design Thinking é um negócio baseado na prototipagem, uma vez que você não
desiste de uma ideia promissora, você a constrói”. (Brown, 2018. p.272)
Das fases de abordagem do Design Thinking, assim como todo o processo de
inovação quando identificado um problema, surgem importantes acontecimentos e
Brown (2008) define-as em 3 etapas, conforme a Figura 2:
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Figura 2 – Como acontece à inovação com base na abordagem proposta pelo Design Thinking

Fonte: Adaptado pelo autor, 2019 (BROWN, 2008)
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Ao analisar a imagem, entende-se que, no primeiro estágio, Inspiração, é
necessário levar em consideração a importância de se ter uma expectativa de
sucesso, construir um plano com recursos de implementação e enxergar o problema
a ser solucionado. É necessário entender o que se tem ao redor e usar sempre as
ferramentas complementares disponíveis (tecnológicas, observação, reuniões etc.)
que contribuem muito para um resultado final de sucesso.
Após o estágio da Inspiração, tem-se a fase da Ideação na qual podemos
destacar o brainstorming que deve ser usado para criação de rascunhos e diferentes
cenários, dando referência e criando um pensamento integrador para o Design
Thinker. Nessa fase, o profissional tem a oportunidade de ter contato com o
consumidor para a criação de protótipos e realização de testes e, por fim, cria-se a
experiência. Para Steinbeck et. al. (2011, p. 29), o mais importante é ter uma equipe
de trabalho integradora e multidisciplinar para garantir, também, um projeto ou ideia
interdisciplinar que gere todas as ideias possíveis (Idear), construa protótipos reais
baseados em ideias promissoras (Construir protótipos), aprenda com base nas
reações dos usuários frente aos diferentes protótipos (Provar). Como forma
complementar, o Hasso-Plattner-Institute (HPI), School of Design Thinking (2015),
explica que a inovação através da abordagem do DT é um processo que interage
diversas fases, conforme mostra a Figura 3:
Figura 3 – Processo de Design Thinking

Fonte: Adaptado de Hasso-Plattner-Institute, (2015)
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Destaca-se, assim, uma situação de um modelo inovador para o negócio. A
empresa passa a ter como centro de desenvolvimento o ser humano e suas
exigências.
Martin (2009) define que o Design Thinking é a união entre o pensamento
analítico e o intuitivo, caracterizado como pensamento abdutivo, primeiramente
idealizado pelo filósofo Charles Sanders Pierce. Seguindo essas linhas de definição,
as ideias não devem se limitar às falsas e duvidosas certezas identificadas
anteriormente, nem sequer duvidar das previsões futuras, mas, sim, mergulhar em
um misterioso oceano que permite tentar. Nesse ponto da trajetória, muitas
empresas falham na busca por soluções inovadoras. Na tentativa de acertar,
implementam processos rígidos e extensos ainda em estágios prematuros que
proporcionam a entrada em um funil de gates (prática de gestão que cria a disciplina
necessária para impedir o desperdício de recursos em projetos de menor potencial),
com uma passagem estreita de conceitos avaliativos e quantitativos. Todo esse
processo tende a gerar resultados de melhorias apenas, longe de inovações radicais
e inspiradoras. O Design Thinking, por outros caminhos, traz possibilidades
inspiradoras com novas experiências e significados para os personagens envolvidos.
O Design Thinking se beneficia da capacidade que todos nós temos, mas
que são negligenciadas por praticas mais convencionais de resolução de
problemas. Não se trata de uma proposta apenas centrada no ser humano;
ela é profundamente humana pela própria natureza. O Design Thinking se
baseia em nossa capacidade de sermos intuitivos, reconhecer padrões,
desenvolver ideias que tenham um significado emocional além de funcional,
nos expressar em mídias além de palavras ou símbolos (BROWN, 2010, p.
4).

De modo geral, o processo é dividido em três principais fases: Imersão,
Ideação e Prototipação. Existem ainda seis principais ferramentas: Personas,
Brainstorm, Mapas Mentais, Mapa de Empatia, Prototipagem e Storyboards.
Entendendo cada uma delas, percebemos que:
A criação da persona, segundo Turchi (2018, s/p) é uma das principais
estratégias para a humanização e a segmentação da ação. Para que se obtenha
sucesso na elaboração de uma persona, faz-se necessário o entendimento das
segmentações

psicográfica

e

comportamental,

além

de

detalhes

como

características emotivas e físicas, personalidades, valores e ideias compatíveis. O
desenvolvimento dessa ferramenta se faz necessário para que a ação se torne uma
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experiência, ou ainda para que se adapte às novas exigências de gerações atuais.
Percebe-se que os diversos segmentos utilizam das personas para tornar humano e
mais direto o contato com o público desejado, como mostra a Figura 4 do site
boagworld.com (2018).
Figura 4 – Modelo de ferramentas personas

Fonte: Adaptado de Boagworld (2018)

A Tempestade de Ideias, ou Brainstorm, tem como objetivo principal o
estímulo de novas ideias e a busca por soluções inovadoras, aproveitando a
criatividade dos colaboradores e usuários. No uso dessa ferramenta, não deve
haver limitações de pensamento; tudo o que vier à mente deve ser exposto para
ser discutido (STICKDORN, 2014).
A terceira ferramenta de Design Thinking é útil na organização e na
estimulação de novas ideias, possibilitando uma visualização clara e concreta
sobre todo o processo criativo. Os Mapas Mentais (Figura 5) tem como ponto de
partida uma ideia central da qual saem ramificações com ideias secundárias,
terciárias etc. Essa ferramenta ajuda os usuários a terem insights importantes e
relevantes. Sua criação requer a utilização de recursos visuais como figuras,
desenhos, imagens, quadros, cores, etc. (STICKDORN, 2014).
34

Centro Universitário Teresá D'Ávilá
Prográmá de Pos-Gráduáçáo em Design, Tecnologiá e
Inováçáo - Mestrádo Profissionál
Figura 5 – Modelo de Mapa Mental

Fonte: Tony Buzan (2005)

O mapa de empatia (Figura 6) é uma prática focada na experiência do
usuário. Para isso, é necessário colocar-se no lugar do outro para entender
melhor as necessidades e desejos de cada um (STICKDORN, 2014).

Nesse sentido, a criação de um Mapa de Empatia se torna uma
ferramenta muito útil para sintetizar e organizar informações sobre o usuário,
gerando entendimento sobre cada necessidade e desejo gerado (STICKDORN,
2014).
Para um melhor aproveitamento da ferramenta, são feitas perguntas
estratégicas que auxiliam para traçar o perfil do cliente. Todas as respostas são
colocadas em um único quadro, facilitando a visualização e a compreensão de
todas as informações.
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Figura 6 – Modelo de Mapa de Empatia

Fonte: Inova (2014)

Com a prototipagem, tudo que foi idealizado começa a ganhar forma e sai
do abstrato para o físico. Com o uso dessa ferramenta, cria-se um protótipo do
produto que está sendo desenvolvido. Esse protótipo deve ser testado pelos
usuários antes de chegar à versão final (BROWN, 2010).
Co-criar é tentar ao máximo envolver os clientes no processo criativo. É
ter a visão de quem vai usar o produto ou serviço que está sendo desenvolvido.
Por isso, essa ferramenta é muito utilizada no método de Design Thinking.
Afinal, a grande motivação é focar na experiência do usuário, é criar não para
ele, mas, sim, com ele (BROWN, 2010).
A última, mas não menos importante, ferramenta dessa lista de elementos
de Design Thinking que tem destaque é uma representação visual que tem como
motivação a comunicação de ideias através de histórias. É representar em
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quadrinhos estáticos, fotografias ou colagens as soluções separadas por
personagens ou cenários (VIANNA; VIANNA; ADLER; LUCENA; RUSSO, 2014).
A principal intenção do Storyboard é permitir uma clareza visual do
produto ou serviço criado, dando foco na personalização do público que usará a
solução (VIANNA, VIANNA, ADLER, LUCENA, RUSSO, 2014).
Segundo os autores Melo; Abelheira (2015), os pilares do Desing Thinking
como

Empatia

(Imersão),

Colaboração

(Co-criação)

e

Experiência

(Prototipação), são como peças de quebra cabeça que se completam, conforme
Figura 7.
Figura 7: Pilares ou ciclos do Design Thinking

Fonte: Adaptado de Melo e Abelheira (2017)

Liedtka e Ogilvie (2015) citam que o Design Thinking pode ser dividido em
quatro etapas, O que é?, E se?, O que surpreende e O que funciona?, conforme
Figura 8.
Figura 8: Subdivisão das fases onde ocorrem as soluções de Design Thinking

Fonte: Adaptado de Liedtka e Ogilvie (2015)
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No livro Design Thinking: inovação em negócios (2012), os autores
dividem as etapas do Design Thinking em Imersão, Análise e Síntese, Ideação e
Prototipação, conforme Figura 9.
Figura 9: Esquema representativo das etapas do processo de Design Thinking

Fonte: Vianna (2012)

O que fica claro, com a utilização das abordagens, é que, em qualquer
projeto de design, nunca podemos esperar uma linha reta na condução do
processo. Entre a proposta e a metamorfose, em dado concreto, ocorre um
mundo de interferências que podem ser consideradas positivas para ajustes e
aprimoramentos ou ainda para causar dispersões da ideia inicial (STICKDORN,
2014).
Quando se analisa o Design centrado no ser humano e se usa a pesquisa
participativa, entendendo o envolvimento do participante ou ainda produzindo
soluções para os problemas, pode-se obter um resultado muito mais prático do
que documental. Essa análise ainda possibilita distinguir o Design centrado no
ser humano de quaisquer outras formas de abordagens para solução de
problemas nas quais o foco é direcionado à compreensão da perspectiva de
uma pessoa que tem alguma experiência ou problema. Analisam-se todas as
necessidades envolvidas e, na visão mais ampla, se a solução proposta está
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realmente sendo eficaz e atendendo à necessidade inicial. Em um cenário mais
positivo, as pessoas que constantemente enfrentam problemas são uma parte
contínua do processo de design e, quando possível, passam a fazer parte do
desenvolvimento do projeto.
Bootcamp Bootleg é destacado por Cavalcanti e Filatro (2017) como parte
de uma premissa para o entendimento de que um problema nunca deve ser
aceito pura e simplesmente da forma como é apresentado. Deve-se sempre
construir um modo de pensar fundamentado na colaboração do trabalho do
Design Thinking.
Esta construção deve usar as seguintes premissas:


O Design Thinking (DT) é uma abordagem centrada no ser
humano;



O DT é orientado à ação;



O DT é orientado à colaboração;



O DT é orientado à cultura de prototipagem;



O DT é orientado à demonstração de ideias;



O DT é orientado à atuação cíclica no processo (CAVALCANTI;
FILATRO, 2017).

Por sua vez, a produção de informações originadas do usuário traz
resultados assertivos e pode tornar um simples evento em uma experiência
inesquecível, agregado a ele um conjunto de experiências sensoriais, físicas,
emocionais e até mesmo cognitivas, fazendo com que seja lembrado para o todo
e que possa permanecer inserido na economia de experiências (VIANNA;
VIANNA; ADLER; LUCENA; RUSSO, 2014).
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5 Descrição da Metodologia

O presente estudo, objetiva discutir as contribuições da aplicação do Método
Design Thinking no planejamento e execução de eventos acadêmicos, envolvendo
públicos distintos que de alguma forma está inserido na academia. Contudo, busca
analisar quais são as percepções dos 5 grupos definidos como responsável por cada
evento, eventos estes, escolhidos dentro do calendário macro construído pelo
departamento de eventos da instituição, sobre os possíveis resultados obtidos com a
utilização desse modelo e algumas de suas ferramentas. Com a finalidade de buscar
uma melhor compreensão da problemática da pesquisa enunciada e aos objetivos
específicos pretendidos com a aplicação, a pesquisa pode ser classificada como
exploratória descritiva. Pesquisas exploratórias, conforme Gonsalves (2011, p. 67),
são baseadas no desenvolvimento e esclarecimento de ideias, contribuindo com o
pesquisador na ampliação do conhecimento de assuntos determinados e pouco
explorados. Com tudo, o estudo mostra que os efeitos da associação do Design
Thinking com o planejamento e operação de eventos é ainda pouco conhecido.
Entendendo, assim o contexto, buscou-se explorar a realidade da instituição de
ensino e obter maior compreensão. Cervo et. al. (2007), ressalta que as pesquisas
com enfoque descritivo permitem ao pesquisador observar, registrar, analisar e
correlacionar fatos e acontecimentos, contudo, interferir ou controlar as variáveis da
ocorrência contextualizada. A pesquisa descritiva não cria ou tem compromisso com
a explicação fatos e fenômenos, porém proporciona embasamento para explicações
(VERGARA, 2014). O tipo de pesquisa descrito, também tem como característica a
descoberta da frequência ou intensidade da ocorrência do fato estudado e a relação
com os demais, procurando descrever as diversas possibilidades situacionais,
incluindo aspectos adversos como comportamento humano em equipe ou individual.
O estudo então investiga o comportamento de cada grupo, afim de, operacionalizar e
sistematizar, de forma otimizada e criativa, novas possibilidades de entrega de uma
experiência acadêmica diferenciada para diversos públicos.
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 5 eventos acadêmicos, realizados
em uma instituição de ensino superior pública (SANTOS, ROSSI, JARDILINO, 2000,
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p. 51). Quanto aos métodos de coleta dos dados, o estudo utiliza pesquisas
bibliográfica, documental e pesquisa-ação. Para Gil (1999), a pesquisa bibliográfica
é oriunda da busca de fontes secundárias, como livros e artigos científicos que
delimitam o tema proposto no estudo, e a documental favorece-se de relatórios de
pesquisa. Já a pesquisa-ação para Lima (2008), é um método que possibilita o
exercício da pesquisa à ação de forma participativa sobre a realidade ou situação
investigada, de modo a definir um programa de ação. Lima (2008) explica ainda, que
a pesquisa-ação deve envolver sempre pesquisador e atores diferenciados no
processo investigatório, sendo corresponsáveis pelas etapas que caracterizam o
projeto de pesquisa, a sua execução e a elaboração dos resultados alcançados. No
estudo em questão, a pesquisa-ação tem como componente fundamental do projeto
de pesquisa a participação de cinco grupos diferentes, que foram selecionados a fim
de representar as possibilidades distintas de públicos envolvidos com a academia.
Assim, na primeira fase, o estudo aprofundou-se na pesquisa bibliográfica para a
formação da teoria de base, pesquisa essa de grande valia para subsidiar as fases
seguintes em que o planejamento previu a aplicação de pesquisa-ação com a
aplicação do recurso de observação. Todas as ações resultantes 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 criação e desenvolvimento de experiências em eventos, bem como na
identificação e solução de problemas. Segundo, Melo e Abelheira (2015) o objetivo
da prototipação é reduzir riscos, testar ideias de diferentes formas para extrair as
mais viáveis e ainda poder confirmar as mais impactantes. A opção pelo
procedimento de amostragem, considerou o tipo de método empregado, assim como
fatores relevantes no contexto da IE, como acessibilidade ao universo que compõe a
população-alvo, ou ainda, a representatividade desejada ou necessária, como
disponibilidade de tempo ou de recursos financeiros e humanos externos, dentre
outros, levando a optar pela utilização da amostragem não-probabilística (LIMA,
2008, p. 106). Logo, o critério de seleção da amostra dos eventos foi por
conveniência do pesquisador, resumindo-se à amostragem não probabilística de
forma intencional, baseando-se no conhecimento prévio do pesquisador e no
histórico da realização de eventos da própria instituição.

41

Centro Universitário Teresá D'Ávilá
Prográmá de Pos-Gráduáçáo em Design, Tecnologiá e
Inováçáo - Mestrádo Profissionál
6 PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Para instigar a reflexão e desenhar o processo, a Figura 10 mostra um
quadro muito utilizado para análises multidisciplinares de Tecnologia da
Informação (TI) e que se torna útil no apoio de tomada de decisão e de definição
de ferramentas a serem utilizadas no modelo de um evento acadêmico (PAIVA ;
NEVES, 2008).

Figura 10 – Grid Estratégico Eventos

Fonte: Adaptado de Mc Farlan (2020)

A essência de ciclo completo ou processo finalizado, na análise de cada um
dos eventos realizados pode transparecer uma visão restrita dos riscos atuais e
do cenário como um todo, mantendo atividades no quadrante operacional. Se a
predominância é controle de despesas, a realização do evento passa a ser
apenas um suporte, uma ação complementar no planejamento estratégico.
Quando se faz necessário um olhar futuro, é de extrema importância a inclusão
do evento nos quadrantes estratégico e exploratório, com um alcance de
métricas conveniente.
É com essa linha de pensamento que a MPI (Meeting Professionals
International, 2016) atua como
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[...] a maior e mais vibrante comunidade global para a indústria de
eventos empresariais, está comprometida com o sucesso de seus
quase 23.000 membros no mundo todo com conhecimento inovador e
experiência, conectando pessoas e ideias e criando ricas
oportunidades de mercado. Fundada em 1972, esta organização, com
sede em Dallas, oferece conexões humanas entre seus 68 capítulos no
mundo todo ( 2016).

Seguindo esses conceitos, define-se que esse estudo se dará em uma
Instituição de Educação Superior (IES) pública no Vale do Paraíba, região
metropolitana de São Paulo.
A faculdade tem como principal objetivo a promoção da educação
profissional pública, focando os eixos de gestão e tecnologia com uma formação
rápida. Suas referências são de excelência e visam atender as demandas
sociais e locais.
Para a pesquisa foi desenvolvido um calendário acadêmico, considerando
os diversos públicos envolvidos com a instituição, conforme mostra a Figura 11.
Figura 11 – Calendário Macro

CÁLENDÁRIO MÁCRO DE EVENTOS
SETEMBRO - 2019

04 – Upstairs Coach
23 a 26 - Semana de
Tecnologia
27 e 28 - Hackathon
DEZEMBRO – 2019
06 – Pratas da casa (mesa
redonda)
09 06
– Debate
atualidades
– Pratas
da casa
13 –
Pocket
Empreendorismo
(mesa redonda)

MARÇO - 2020
16 a 18 – Semana de
Tecnologia
JUNHO - 2020
12 e 13 – 2º EIC

OUTIBRO - 2019

05 – 1º Meetup TI
15 – Café professores
28 a 30 - Sipat

JANEIRO - 2020

15 e 16 – Matrícula
Festiva

ABRIL - 2020
15 a 17 – Sipat

NOVEMBRO - 2019

09 –Maratona de
programação
14 – Bazar
FEVEREIRO - 2020

03 – Aula Inaugural

MAIO - 2020
15 e 16 – Maratona
de Programação

JULHO - 2020

SETEMBRO - 2020

16 e 17 – Matrícula
Festiva
27 – Aula Inaugural

9 a 11 – Congresso de
Línguas

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).
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Para o presente estudo, foram selecionados cinco eventos do calendário
macro. Com o critério de se ter públicos distintos, atingindo, assim, todos os
possíveis grupos que estão envolvidos com a academia, foi selecionado eventos
de eixos diferentes (Quadro 2).
Quadro 2 – Calendário Grupos

Grupo

Público

Evento

Data

Local

Docente

Professores, alunos e
comunidade

Semana de
Tecnologia

23 a
26/09/2019

IES

Alunos, ex-alunos, comunidade,
professores, funcionários

Hackathon

27 e
28/09/2019

IES

Misto (funcionários, docentes,
discentes)

SIPAT

28 a
30/10/2019

IES

Alunos e professores

Brechó 4º Gestão
Comercial

14/11/2019

IES

Comunidade

Instituição Portas
Abertas

23/11/2019

IES

Laboratório
de Inovação
Cipa
Discente
Departamento
de eventos

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019

A partir da percepção e entendimento dos grupos no que se destaca o
planejamento e operacionalização de todos os eventos e conhecimento exposto
sobre o Design Thinking com quatro de suas possíveis ferramentas: Brainstorm,
Mapa Mental, Personas e Prototipagem foi proposto a forma tática para
execução.
Com o objetivo de desenvolver o evento com e para o usuário propõe-se usar
cada ferramenta como sendo uma etapa do processo. Todos os cinco grupos
tiveram que cumprir todas as etapas na mesma sequência. A primeira etapa
baseada no método do Design Thinking, com a fase da Imersão e Geração de
Insights, praticou-se a aproximação do problema/ desafio, considerando o ponto
de vista da IE (coordenadores de curso) quanto do usuário final das ações
(professores, funcionários, alunos, ex-alunos e comunidade) por meio do
levantamento de dados, informações e observações, bem como a criação de
insights através da análise e síntese das informações coletadas. Usou-se o
Brainstorm, que foi realizado com os integrantes de cada equipe, seguindo o
roteiro proposto, para responder as perguntas elaboradas pelo pesquisador:
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Etapa 1 – Questões Brainstorm:


Quais temas são mais importantes para o evento?



Qual público poderá ser atingido?



Quantos dias deve ter o evento?



Quais tipos de atividades deverão ter?



Qual o objetivo esperado do evento?



O evento deverá acontecer em período de aula?



Deverá ter controle de presença?



O evento terá certificado de participação?



Qual o formato do evento?



Deve-se cobrar inscrição?



Quantas horas de eventos deve-se fazer?



Deve-se buscar parceiros e patrocinadores?



Qual a melhor localização para montagem?



Deve-se ter relatório pós-evento?



Onde realizar a comunicação do evento?



Qual o tempo de comunicação?



Quem escalar para trabalhar no dia do evento?



Coordenadores e diretor devem estar presentes?



Deve ter coffee para os palestrantes?
Todos os encontros dos grupos para realização do Brainstorm foram

registrados, conforme (Figuras 12 à16):
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Figura 12 – Reunião de Brainstorm Grupo 1 - Docente

Fonte: Registro Fotográfico do autor, 2019
Figura 13 – Reunião de Brainstorm Grupo 2 – Laboratório de Inovação

Fonte: Registro Fotográfico do autor, 2019
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Figura 14 – Reunião de Brainstorm Grupo 3 - Cipa

Fonte: Registro Fotográfico do autor, 2019
Figura 15 – Reunião de Brainstorm Grupo 4 – Discente

Fonte: Registro Fotográfico do autor, 2019
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Figura 16 – Reunião de Brainstorm Grupo 5 – Departamento de Eventos

Fonte: Registro Fotográfico do autor, 2019

Após discussão inicial do Braisntorm, sugere-se a introdução à fase da
empatia com as partes interessadas, como já definido anteriormente no estudo.
Na sequencia foi apresentado uma das ferramentas potenciais dessa fase, e as
ações para a criação de empatia com os usuários do projeto foi praticado
através da criação das personas na etapa 2, onde cada um dos cinco eventos
baseou-se nas características do público potencial. O modelo do documento
preenchido para padronização foi sugerido pelo pesquisador e usa um design
moderno e clean (Figura 17).
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Figura 17 – Modelo Persona – Etapa 2

Nome
Profissão

Número da
persona

Empresa: _______________________________________________________________
Idade: ___________________________________________________________________
Gênero: _________________________________________________________________
Educação: _______________________________________________________________
Mídias: __________________________________________________________________
Objetivos: _______________________________________________________________
Desafios: ________________________________________________________________
Como minha empresa pode ajudá-la: ______________________________

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019

A partir do modelo proposto todos os grupos desenvolveram as personas
para cada evento (Figura 18 à 26).
Figura 18 – Persona P1

Persona 1

P1
Professor

Empresa: Fatec Guaratinguetá
Idade: 65 anos
Gênero: Masculino
Educação: Doutorado
Mídias: Lê revistas de RH, Finanças e Mercado
Objetivos: Compartilhar todo o seu conhecimento e formar pessoas para o mundo
Desafios: Uma geração que não tem comprometimento e que vive na era digital
Como minha empresa pode ajudá-la: Disponibilizar recursos e ferramentas para que o
professor possa ensinar

Fonte: Elaborado pelo Grupo 1, 2019
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Figura 19 – Persona P2

Persona 1

P2
Business

Empresa: Basf
Idade: 23 anos
Gênero: Feminino
Educação: Ensino superior
Mídias: Redes sociais
Objetivos: Empreender
Desafios: Investimento e falta de tempo
Como minha empresa pode ajudá-la: Orientação e apresentação a possíveis
investidores

Fonte: Elaborado pelo Grupo 2, 2019

Figura 20 – Persona P3

P3
Estudánte

Persona 1

Estudante de Analise e desenvolvimento de sistemas
Idade: 19 anos
Gênero: Masculino
Educação: Ensino técnico
Mídias: Redes Sociais
Objetivos: Trabalhar como autônomo
Desafios: Horário de aula vespertino conflita com horário de possíveis estágios
Como minha empresa pode ajudá-la: Parcerias e adaptações

Fonte: Elaborado pelo Grupo 2, 2019
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Figura 21 – Persona P4

P4
Professora

Persona 1

Empresa: Fatec Guaratinguetá
Idade: 40 anos
Gênero: Feminino
Educação: Mestrado
Mídias: Linkedin, Twitter, Meio e Mensagem, Exame, Veja
Objetivos: Ensinar e aprender
Desafios: Conciliar família, trabalho, mestrado, consultoria
Como minha empresa pode ajudá-la: Dar suporte para aprendizagem

Fonte: Elaborado pelo Grupo 3, 2019

Figura 22 – Persona P5

P5
Vigilante

Persona 1

Empresa: Seculum
Idade: 59 anos
Gênero: Masculino
Educação: Ensino Médio
Mídias: Facebook
Objetivos: Sustentar a família
Desafios: Viver com salário mínimo
Como minha empresa pode ajudá-la: Dar emprego
Fonte: Elaborado pelo Grupo 3, 2019
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Figura 23 – Persona P6

P6
Estudante de Logística

Persona 1

Atualmente não trabalha
Idade: 20 anos
Gênero: Feminino
Educação: Ensino técnico
Mídias: Usa ativamente as redes sociais
Objetivos: Ter o diploma de ensino superior
Desafios: Criar o filho que teve na adolescência sozinha
Como minha empresa pode ajudá-la: Dar conhecimento de forma gratuita e com
qualidade

Fonte: Elaborado pelo Grupo 4, 2019
Figura 24 – Persona P7

Persona 2

P7
Militar
Empresa: EEAR
Idade: 56 anos
Gênero: Masculino
Educação: Ensino superior
Mídias: Linkedin e Facebook
Objetivos: fazer uma segunda faculdade para ampliar o conhecimento
Desafios: Acompanhar o ritmo de trabalhos, provas e atividades da faculdade
Como minha empresa pode ajudá-la: Oferecer atividades complementares e orientações

Fonte: Elaborado pelo Grupo 4, 2019
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Figura 25 – Persona P8

P8
Estudante

Persona 1

Estudante Ensino Médio
Idade: 16 anos
Gênero: Feminino
Educação: Ensino Médio
Mídias: Redes Sociais
Objetivos: Entrar em uma faculdade pública
Desafios: Terminar o Ensino Médio e entrar na faculdade
Como minha empresa pode ajudá-la: Apresentando a faculdade

Fonte: Elaborado pelo Grupo 5, 2019

Figura 26 – Persona P9

P9
Estudante

Persona 2

Estudante Ensino Médio
Idade: 17 anos
Gênero: Masculino
Educação: Ensino Médio
Mídias: Instagram e Youtube
Objetivos: Terminar o Ensino Médio
Desafios: Tirar nota na escola para não reprovar
Como minha empresa pode ajudá-la: Despertar interesse para a faculdade

Fonte: Elaborado pelo Grupo 5, 2019

Refinando o problema, a terceira etapa fica definida com a sugestão do
pesquisador para a utilização da ferramenta Mapa Mental. Foi praticada a
definição das oportunidades pelos grupos, que foram aproveitadas e entendidas
como dificuldades que devem ser sanadas e os alvos que devem ser focados.
Para proporcionar um exercício prático, após entender que por ser uma forma
empírica, o Mapa Mental pode ser utilizado de diferentes formas, mas, o
pesquisador propõe alguns elementos para melhor entendimento. Deve-se ter o
53

Centro Universitário Teresá D'Ávilá
Prográmá de Pos-Gráduáçáo em Design, Tecnologiá e
Inováçáo - Mestrádo Profissionál
evento como forma central e a partir dele buscar palavras, itens, pessoas,
elementos, entre outros que fazem sentido e estão de alguma forma associado
ao proposito, como mostra a Figura 27.
Figura 27 – Mapa Mental – Etapa 3

Nome do
evento

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019

Como já descrito acima, os mapas mentais são ferramentas sem padrão e
envolta de criatividade e dessa forma os grupos conseguiram a desenvolver de
forma dinâmica (Figuras 28 à 32).
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Figura 28 – Mapa Mental Semana de Tecnologia

Fonte: Elaborado pelo Grupo 1, 2019

55

Centro Universitário Teresá D'Ávilá
Prográmá de Pos-Gráduáçáo em Design, Tecnologiá e
Inováçáo - Mestrádo Profissionál
Figura 29 – Mapa Mental Hackathon

Fonte: Elaborado pelo Grupo 2, 2019
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Figura 30 – Mapa Mental Sipat

Fonte: Elaborado pelo Grupo 3, 2019
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Figura 31 – Mapa Mental Brechó

Fonte: Elaborado pelo Grupo 4, 2019
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Figura 32 – Mapa Mental Portas Abertas

Fonte: Elaborado pelo Grupo 5, 2019
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A quarta e última etapa proposta na pesquisa, à implementação, foi
apresentada, a partir de sugestões para a execução, por meio de plano de ação,
dos eventos acadêmicos. A prototipagem foi à sugestão do pesquisador para a
validação do processo todo proposto (Figuras 33 à 36).
Figura 33– Prototipagem 1

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019
Figura 34 – Prototipagem 2

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019
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Figura 35 – Prototipagem 3

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019

Figura 36 – Prototipagem 4

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019

Com todo esse conteúdo produzido, foi possível que os grupos construíssem,
durante o período, um protótipo simples e inovador para uma demanda da IE.
Essa solução poderá ser utilizada em projetos aplicáveis dentro das realidades
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acadêmicas, se assim desejarem. Ao término dos eventos, após a estruturação
e validação interna das ideias do protótipo, os participantes se reuniram e mais
uma vez através do Brainstorm reuniram pontos importantes e com destaque de
forma pontual ou geral, sobre a percepção deles em relação à utilidade e
eficácia do Design Thinking na construção dos eventos.
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste estudo, foi abordado o Design Thining como metodologia para uma
proposta cognitiva na elaboração de Eventos Acadêmicos, de modo a ordenar e
estruturar o evento para torna-lo uma experiência.
Seguindo a visão de Brown (2008), que diz ser satisfatório o uso da
metodologia no desenvolvimento de novos produtos e serviços, foi realmente um
grande diferencial para realizar os eventos de forma criativa e inovadora.
O uso da metodologia apenas em eventos acadêmicos pelos grupos distintos
vem de encontro com Mathias (2014), pois são um tipo de evento já praticado
desde a antiguidade e o método traz uma cara moderna e inovadora.
Como observado por Maria Cecília Giacaglia em suas três bibliografias,
Eventos: como criar, estruturar e capturar recursos (2006), Gestão estratégica
de eventos (2010) e Organização Teoria e Prática de eventos (2003), Martin
(2003) e Goldblatt (1997), o evento deve seguir uma estrutura processual, foi
criado um processo, contemplando etapas para cada tipo de ferramenta
aplicada, obtendo um resultado muito próximo em todos os eventos, apesar de
experiências únicas.
A importância de entender o que diz Best (2012), que o Design é um
processo de resolução de problemas fez toda a diferença para tornar o resultado
único apesar de próximo em cada evento realizado. Criou-se uma linha do
tempo em meio ao processo como propõe Bonsiepe (1997), e ampliou a visão
das necessidades individuais do evento com uma visão do em torno. A
interdisciplinaridade proposta por Fontuaro (2011) cria um tripé que apoia todo o
proposto no estudo, em tornar a arte de recepcionar em desejo de participar.
A participação das pessoas como aspecto fundamental no processo de
desenvolvimento como propõe (HOLLINS; HOLLINS, 1999), trouxe um resultado
perceptível, na ótica diferenciada acerca de uma mesma questão, assim como
também a leitura de Souza (2012). A divisão do calendário entre grupos distintos
proporcionou o uso das ferramentas de forma dinâmica e com olhares focados,
mesmo em cenários ampliados.
Os resultados encontrados são fieis as propostas das ferramentas usadas,
de uma forma muito positiva, sem limites de ideias baseada na ferramenta
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Brainstorm, citada por Stickdorn (2014) e na criação das personas de uma forma
personalizada e próxima do real. Todas as ideias se encaixam quando centradas
no mapa mental e no mapa de empatia atendendo o proposto de forma prática e
fiel ao desenho estruturado durante o planejamento. O Quadro 3, mostra a partir
de 2 métricas, números de inscritos e números de participações, que os
resultados a partir do objetivo do estudo são muito satisfatórios. A partir da
introdução do Método Design Thinking no planejamento e execução dos eventos
o engajamento e participação dos diversos públicos foram mais positivas e
tiveram um aumento.
Quadro 3 – Resultados comparados entre os mesmos eventos, com e sem Design Thinking

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019

Após a identificação por parte da IES, de que os resultados foram
satisfatórios com o uso do método Design Thinking, o processo foi implementado
e todos os eventos da unidade passaram a ser construídos a quatro mãos,
utilizando as ferramentas Brainstorm, Mapa Mental, Personas e Prototipagem.
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7 Considerações Finais

O principal objetivo da pesquisa desenvolvida foi aplicar as ferramentas do
método Design Thinking em estudo de caso, como proposta cognitiva para
elaboração de eventos acadêmicos com e para os usuários no intuito de
simplificar e qualificar ainda mais os resultados obtidos na realização dos
eventos, assim como mostrou do o contexto que o usuário faz-se parte do fato.
A história mostrou que a arte de recepcionar pessoas, sempre foi um grande
desafio em qualquer tipo de evento. A falta de orientações sobre processos,
protocolos ou até mesmo parâmetros para mensurar os resultados obtidos.
Neste contexto, a pesquisa foi motivada a buscar alternativas que pudessem
somar e auxiliar o cenário acadêmico a expandir o número de eventos a serem
realizados, com qualidade satisfatória.
A metodologia escolhida para embasar a pesquisa, reflete as possibilidades
da criação e planejamento do evento de forma dinâmica e personalizada,
tornando a ação uma experiência inesquecível ou ao menos memorável, uma
vez que o Design de forma geral é um processo para auxiliar na resolução de
problemas.
Dentre as inúmeras ferramentas do método Design Thinking, que
basicamente se dividi em três fases, sendo elas, Imersão, Ideação e
Prototipação, o estudo definiu e aplicou quatro, sendo elas: Brainstorm, Mapa
Mental, Personas e Prototipagem. As ferramentas foram usadas por cinco
grupos distintos, em cinco eventos também diferentes, sendo todos dentro do
mesmo contexto, o calendário comemorativo dos 25 anos de uma instituição de
ensino superior.
Todos os resultados foram satisfatórios e consistentes nos cinco eventos,
sempre de acordo com a visão dos autores citados, o que permitiu entender a
importância da criação de processos e protocolos baseados em métodos.

7.1 Sugestões para pesquisas futuras

Esta dissertação descreveu o método Design Thinking e como ele pode ser
utilizado no planejamento e criação de um evento de sucesso e memorável,
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baseando nos conceitos de 4 ferramentas, sendo elas: Brainstorm, Mapa Mental,
Personas e Prototipagem.
Os resultados obtidos indicam a efetividade do evento, quando realizado a
partir de um processo e baseado nas ferramentas, que favorecem a execução
estrategicamente para a academia, assim como a mensuração de resultados, a
implementação de melhorias a partir do ponto de vista do participante sobre as
ações.
No entanto, pode-se observar pelas evidências que a criação de um manual,
onde qualquer profissional responsável pelos eventos pudesse se basear, seria
de grande valia e tornaria o processo mais ágil e qualitativo. Não seria um
manual para padronização, mas sim para mostrar como usar a criatividade sem
perder qualidade e eficiência no resultado final.
Diante do exposto, sugere-se que novas e futuras pesquisas possa contribuir
para a criação do manual e investigue a relação de novas propostas e
ferramentas.
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