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RESUMO

Nesse trabalho o Design se encontra com a Comunicação e o diálogo se dá pela

metodologia proposta pelo Design Thinking, sintetizado temporalmente pelo Design

Sprint. As etapas "sprint" passaram pelo estudo do Objeto, Ideação, Prototipação e

Teste. Para a materialização das contribuições do encontro dialógico foi utilizado o

podcast, uma forma ágil e inovadora de comunicação. A proposta final gerou um

produto orientador de como construir um podcast com ferramentas e olhares do Design.

O teste "sprint" focou no desenvolvimento de podcast com o tema atividades de

conscientização da causa animal (adoções responsáveis, resgates, apoio à ONGs) na

perspectiva de desenhar um produto alinhado ao Empreendedorismo Social. Enfim, o

Design com sua ferramenta Design Sprint, contribuiu para otimizar o podcast, enquanto

este último contribuiu para tornar assertiva a proposta de Comunicação.

Palavras-chave: Design sprint, podcast, proteção animal, empreendedorismo social.
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ABSTRACT

In this work, Design meets Communication and the dialogue takes place through the
methodology proposed by Design Thinking, temporally synthesized by Design Sprint.
The "sprint" steps went through the study of Object, Ideation, Prototyping and Testing. To
materialize the contributions of the dialogic meeting, the podcast was used, an agile and
innovative form of communication. The final proposal generated a guiding product on
how to build a podcast with Design tools and perspectives. The "sprint" test focused on
developing a podcast with the theme of awareness-raising activities for the animal cause
(responsible adoptions, rescues, support for NGOs) with a view to designing a product
aligned with Social Entrepreneurship. Finally, Design, with its Design Sprint tool,
contributed to optimize the podcast, while the latter contributed to making the
Communication proposal more assertive.

Keywords: Sprint design, podcast, animal protection, social entrepreneurship.
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1. INTRODUÇÃO

O Design tem como propósito melhorar a vida das pessoas, colocá-las no centro

das criações e soluções.

Assim, ao designer cabe incorporar a sua prática profissional e a sua investigação

científica os aportes de outras áreas que tratam de questões aplicáveis ao design e, com

sua competência, seus valores e suas possibilidades, atuar como articulador com o setor

produtivo em que estiver inserido, resultando na solução projetual (NIEMEYER, 2007).

Para alcançar a solução do projeto é preciso reunir e analisar todas as informações

disponíveis. Quanto mais ampla for a abordagem do problema, mais aumentam as

combinações possíveis entre as diversas variáveis e maior a probabilidade de se chegar a

soluções novas. Para aplicar os conhecimentos com a experiência no processo de design,

o designer deve ter uma certa curiosidade e uma vontade de buscar soluções inéditas

(LOBACH, 2001).

Neste trabalho, somarão as contribuições do design, com suas metodologias e

ferramentas ao desenvolvimento de um produto relacionado à mídia que mais se encontra

em evidência no momento: o podcast, com o objetivo de estabelecer um vínculo forte entre

o podcaster e o ouvinte.

Com público fiel e com periodicidade de três ou mais vezes por semana, já são mais

de 16 milhões de brasileiros. De acordo com o SEBRAE/MG, entre 2017 e 2018, por

exemplo, estima-se que o número de ouvintes de podcasts no mundo inteiro cresceu

330%, segundo dados do Spotify. Com a vantagem de ser completamente gratuito e

acessível, os programas de áudio sob demanda permitem que os ouvintes não fiquem

presos a uma tela para acessar o conteúdo, podendo fazê-lo a qualquer hora, em qualquer

lugar.

©2021 Dissertação de Mestrado 13
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O podcast é a mídia que tem mais chances de captar a atenção das pessoas, em

uma rotina tão atribulada, por se encaixar nos intervalos ou durante algumas tarefas, como

se locomover, exercitar ou comer. Nesse cenário, ela desponta como uma ferramenta para

atingir o segmento de público não muito disposto a consumir conteúdo nos formatos

tradicionais.

Os brasileiros costumam aderir facilmente ao uso de novas mídias digitais. De

acordo com Silva (2021), por exemplo, um estudo divulgado pelo site Cuponation no mês

de janeiro de 2021, mapeou os hábitos dos brasileiros nas redes sociais e revelou que, ao

longo de 2020, eles dedicaram cerca de 5 horas por dia a acessos em sites e programas

de interação com outras pessoas.

Existe um universo de produção de conteúdo exclusivamente voltado para os

podcasts e seu formato é bem democrático, assim, sempre haverá um segmento de

podcast para representar os mais variados interesses. Porém, apesar de todas as

possibilidades e vantagens, faz-se necessário um método eficaz para a elaboração de um

podcast voltado ao público a que se pretende atingir, assim, o design vem para reforçar a

estratégia de execução e garantir o seu sucesso.

Aqui, também propõe-se aplicar este método ao contexto do empreendedorismo

social, linha de pesquisa adotada neste estudo.

O empreendedorismo social tem por propósito aplicar técnicas de negócios e

mecanismos de mercado para auxiliar na solução de problemas sociais, como pobreza,

ameaças ambientais ou promover a inclusão de um determinado grupo (RODRIGUEZ,

2019).

Mas aprender a inovar como um empreendedor social requer uma mudança no

pensamento estratégico. A inovação é tão importante para os fins sociais quanto para a

finalidade de lucrar e só será bem sucedida se provocar mudanças no meio em que for

inserida.

Uma plataforma na internet, cheia de possibilidades diferentes, só será inovação se

as pessoas apreciarem e começarem a utilizá-la; A embalagem de um produto, bonita

©2021 Dissertação de Mestrado 14
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esteticamente, só será considerada uma inovação se o consumidor notar alguma melhoria;

Não adianta criar algo “fora da caixa” se os usuários a serem beneficiados pelo produto ou

serviço não forem considerados durante o processo (GONSALES, 2017).

Neste projeto a plataforma podcast será aplicada ao empreendedorismo social com

a intenção de promover a sensibilização das pessoas para questões da causa animal, de

forma a conseguir, divulgando em redes sociais, um meio de ONGs ou protetores

independentes levantarem fundos para suas ações. Dessa forma, a inovação social se

daria na mudança cultural da comunidade reagindo positivamente perante o conteúdo

consumido nos episódios do podcast.

Segundo dados, divulgados em 2016, pela OMS existem cerca de 30 milhões de

cachorros e gatos abandonados no Brasil, assim, os desafios para os que se

compadecem da situação de abandono e violência com os animais de rua, sejam

protetores independentes ou ONGs de animais, são inúmeros.

Em suas rotinas eles se dividem em trabalhos de resgate, arrecadação para as

despesas veterinárias e de alimentação e outros recursos necessários. Se vêem, também,

como muitos costumam dizer, “secando gelo” pois a falta de conscientização da população

faz com que a cada animal resgatado, tantos outros “apareçam” em diversas situações,

umas mais cruéis que outras.

Em razão do cenário da pandemia do novo coronavírus, esses protetores veem as

dificuldades se intensificarem e as poucas ajudas que antes recebiam vão se tornando

cada dia mais escassas. Isso sem falar no aumento de abandonos e maus tratos que

também vem somar às preocupações citadas anteriormente.

Com isso o protetor se vê perdido no meio de várias tarefas e diante de uma fonte

que nunca seca. Falta de doações, população sem consciência e animais ficando muito

mais tempo em abrigos e lares temporários. Isso quando depois de meses não são

cruelmente devolvidos.

Organizações Não Governamentais (ONGs) têm tentado desvincular-se da

dinâmica baseada em caridade e, com isso, gerar renda e, de certa forma, ganhar mais

autonomia do que os modelos que dependem exclusivamente de doações (RODRIGUEZ,

©2021 Dissertação de Mestrado 15



Centro Universitário Teresa D'Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e

Inovação - Mestrado Profissional

2019).

Nesse cenário, tendo as ONGs de animais abandonados, criar um roteiro de fácil

execução para mobilizar podcasts temáticos como estratégia de divulgação, engajamento

social e sustentação financeira pode ser um caminho para manter o projeto na economia

criativa.

1.1. Contextualização e definição do Problema de Pesquisa

O uso do design sprint como recurso eficaz no processo de criação de podcast em

modelo de empreendedorismo social.

1.2. Problema

Mais que ser apenas mais um podcast de vida curta neste momento efervescente

da mídia em questão, a problemática trazida a esse trabalho é a necessidade de se

desenvolver um podcast que seja elaborado com um olhar voltado para o público a quem

se pretende alcançar e com isso, possa fidelizar os ouvintes e provocar reações positivas

com os conteúdos ofertados.

O design sprint vem contribuir na construção de um método que desenvolva um

produto a partir do cliente e não, como muitas vezes ocorre, de forma equivocada,

constrói-se um produto isolado do contexto em que o mesmo será inserido sem entender

muitas vezes o porquê do mesmo não ser bem sucedido.

Seguindo a linha de pesquisa do empreendedorismo e inovação, afinada com o

empreendedorismo social, após o desenvolvimento do método, como forma de

exemplificar sua aplicação, o desafio será criar um produto voltado para a temática da

causa animal que possa gerar de forma inovadora, reações positivas no meio em que será

veiculado.

Enfim, como produzir podcasts que fidelizem e mobilizem o público para a

finalidade que ele será criado? É o que se pretende desenvolver neste projeto.

©2021 Dissertação de Mestrado 16
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1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um método prático e assertivo para produzir um podcast utilizando o

design sprint como ferramenta, podendo também ser aplicado como alternativa para

estratégia de empreendedorismo social.

1.3.2 Objetivos específicos

● Estudar os principais perfis de podcast;

● Pontuar os processos de criação para desenvolver um modelo eficaz de

podcast a partir do pensar design condensado em uma ferramenta: o design

sprint;

● Aplicar o modelo desenvolvido em um projeto de empreendedorismo social

voltado para a conscientização da causa animal.

1.4 Justificativas para Estudo do Tema

O presente estudo se justifica dada a preocupação em se desenvolver um método

bem sucedido para elaborar podcasts que despertem interesse e fidelizem o público alvo.

Partindo das contribuições que o pensamento de design com seus inúmeros

recursos pode oferecer, será proposta a elaboração de um podcast utilizando a ferramenta

Design Sprint.

O processo proposto será demonstrado percorrendo as fases do sprint adequando

as decisões tomadas em cada fase às etapas comuns do desenvolvimento de um podcast.

Toda essa trajetória será realizada com o intuito de definir pontos considerados

importantes na definição do produto final: tema, formato, participantes, pauta e

periodicidade.

Para exemplificar a aplicação do método proposto será construído um projeto de

©2021 Dissertação de Mestrado 17



Centro Universitário Teresa D'Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e

Inovação - Mestrado Profissional

podcast que visa conscientizar e até mesmo envolver os ouvintes sobre a temática da

causa animal e, com isso, se tornar um meio de orientação, divulgação e mobilização para

uma ONG ou protetores independentes, potencializando assim os resultados dos esforços

voltados para a adoção, doação de recursos e até mesmo como multiplicador de atitudes

positivas, gerando uma possível transformação no meio em que for implementado, em

sintonia com a linha de pesquisa de empreendedorismo e inovação.

1.5 Estrutura do Trabalho

Primeiramente, na fundamentação teórica, é apresentado o Podcast: como se

deu seu surgimento, suas características, seu desenvolvimento ao longo do tempo e

suas vantagens e sua relevância nas empresas, em relação às outras mídias.

Em seguida se apresenta o Design como forma de pensar, projetar e comunicar

e sua contribuição para o projeto em questão. A partir dele, a seleção da ferramenta

Design Sprint, como método mais adequado para a elaboração deste produto,

contextualizando seu surgimento, alguns de seus recursos e também a sua versão

aprimorada, a modalidade 2.0.

O empreendedorismo social e inovação são apresentados quanto aos seus

conceitos e o perfil dos profissionais envolvidos com essas empresas e seu papel como

agente transformador da sociedade.

Na metodologia demonstra-se como aplicar o Design Sprint como ferramenta

para desenvolver um podcast, independente da finalidade, porém de forma assertiva,

objetivando o sucesso na empreitada, de modo economicamente viável e ágil.

Por fim, como demonstração do método proposto, aplica-se a ferramenta Design

Sprint no desenvolvimento de um podcast com a temática da causa animal com o

propósito de construir um programa que sensibilize, influencie e mobilize o público que

se identifica com o tema definido e os assuntos abordados.

©2021 Dissertação de Mestrado 18
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 PODCAST

Podcast é uma mídia da cibercultura que a cada dia vem ganhando mais espaço na

internet graças a sua facilidade de criação e distribuição e, também, pela vantagem de ser

um conteúdo sob demanda, podendo ser ouvido quando o ouvinte quiser. Ao analisar a

etimologia da palavra, pode-se observar que o termo deriva do nome do dispositivo da

Apple, Ipod. Assim como afirma Bontempo (2021):

“Primeiro vamos a etimologia da palavra, POD é personal on
demand (algo como pessoal sob demanda) e é isso mesmo que está
pensando, isso vem lá do famoso iPod do Steve Jobs. CAST vem do
termo broadcast (radiodifusão). O termo foi consolidado pela Apple,
porém ele antecede a adoção do suporte para podcast ao Ipod e seu
software Itunes.” BONTEMPO (2021, s.p.)

Quanto à definição técnica, essa passou por várias modificações durante a evolução

da mídia. Visto que de início a tecnologia por si só definia a mídia, já que esta era

delimitada pela tecnologia RSS. Ou seja, apenas os dispositivos que dispunham tal

tecnologia possuíam o “poder da nova mídia”. Sendo assim, a nova mídia era limitada ao

uso do Ipod e seu software Itunes. De acordo com Bontempo, hoje essa definição está

desconectada com a realidade, pois o podcast passou a ser uma mídia de fácil acesso.

Aliás, pode-se, inclusive, questionar se “mídia” não seria a internet, na qual o

podcast existe como uma ferramenta de distribuição de conteúdo, mas segundo Lopes

(2018), ele se atreveria a dizer que não: o podcast já há algum tempo tem se transformado

em uma mídia, tanto por quem faz como por quem apoia.

Bontempo (2021) conclui então que com uma visão mais abrangente e

desconectada da tecnologia, pode-se afirmar que o podcast é “uma experiência auditiva

que pode ser acessada onde, como e quando o ouvinte quiser.”

©2021 Dissertação de Mestrado 19
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“Tem programas de rádio virando podcast, tem podcast transmitidos
por rádios, tem até episódios de áudio no youtube, o que é uma
loucura. Agora os áudios podem ser ouvidos nas caixas de som
inteligentes, no celular, no tablet e até na TV. Então usar uma
definição do termo “podcast” diretamente associado à tecnologia e
aos dispositivos não está fazendo mais sentido.” BONTEMPO (2021,
s.p.)

Isso o diferencia dos programas de rádio tradicionais e outras mídias similares. O

formato tem uma alta potência de comunicação, que pode transmitir informação, educação,

entretenimento e uma infinidade de outros conteúdos, tornando ilimitadas as possibilidades

de exercitar a criatividade e expressar ideias.

“Meditsch (1999 apud Bufarah, 2003) classifica modelos de

difusão de áudio como o do podcasting como sendo um tipo de

serviço, na verdade, fonográfico, “não se caracterizando como

radiofônico por não ser emitido em tempo real” (LUIZ, 2010, p.2).

Assim, se utiliza a expressão "podcasting" para denominar a forma de transmitir um

arquivo de áudio ou vídeo via internet para ser ouvido em um aparelho que reproduza esse

arquivo. E entendemos que a palavra podcast é aplicada tanto para definir o arquivo de

áudio ou vídeo transmitido dessa forma, quanto o coletivo desses arquivos.

Assim como afirma Lopes (2015) em Podcast - guia básico, para quem não está

acostumado com os diversos “formatos” de distribuição de conteúdo na internet, tudo

parece igual. Por isso, quando falamos da “transmissão” de áudio on-line, muita gente tem

dificuldade de entender a diferença entre podcasts, audioblogs, webrádios e afins.

Tentando explicar de uma maneira bem simples, podcasts são programas de áudio ou

vídeo, cuja principal característica é um formato de distribuição direto e atemporal

chamado podcasting.

Ainda que o termo podcast remeta aos programas de áudio, há muitas experiências

de programas com vídeos. Assim, ressalta Valério (2021), que um episódio de podcast

pode ser feito ao mesmo tempo em áudio e vídeo, que se pode assistir em sites como

YouTube e/ou Vimeo. Muitos produtores de podcast estão usando dessa estratégia de
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produzir versões em vídeos dos seus programas para alcançar uma audiência ainda maior

também no YouTube, pois a plataforma de vídeo é o segundo maior buscador da internet,

ficando atrás apenas do Google.

Porém, segundo Luiz (2010), no Brasil, podcast é praticamente sinônimo de

programas de áudio, devido à pouca produção de podcasts em vídeo, os denominados

videocasts, ele acredita que alguns fatores para essa preferência podem ser a facilidade

de edição e o fato de que muitos podcasts são gravados através de Skype e programas

similares, e não com todos os participantes presencialmente juntos.

O podcast passou por diversas transformações ao longo dos anos para chegar no

formato que temos hoje. Lopes (2015), chamou a atenção de que em 2004 a distribuição

de arquivos em formato MP3 ou similares seguiam a mesma lógica dos programas de

rádio. Eram “programas de áudio” onde o internauta precisava baixar o arquivo no seu

computador para depois ouvir. A cada nova edição era necessário novos downloads para

acessar o novo programa.

“Eles seguiam a mesma lógica dos programas de rádio, mas

eram distribuídos pela internet como arquivos MP3 ou similares. Para

um internauta ouvir um desses arquivos, precisava, a cada nova

“edição”, acessar o site que o hospedava, fazer o download para seu

computador e, só aí, ouvi-lo. Houve algumas experiências voltadas

ao download automático de arquivos de áudio, mas geralmente

ligadas a empresas que também eram responsáveis pela geração de

conteúdo, buscando lucro direto. Como havia dificuldade de lucrar

com o sistema, essas experiências eram deixadas de lado depois de

algum tempo. (LOPES, 2015, s.p.)

Até 2004, só era possível ouvir um conteúdo acessando, manualmente, o site onde

se encontrava os temas de interesse para dar play ou fazer o download para ouvir no

computador. O que complicava a dinâmica já que era necessário que, a cada nova edição,

o internauta acessasse o site em busca do arquivo.(LOPES, 2015)

Mas, com a comercialização de aparelhos portáteis reprodutores de arquivos de
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áudio, em particular os de formato MP3, surgiram várias novas ideias de como automatizar

o acesso ao conteúdo de programas de áudio. O método que mais teve sucesso foi a

possibilidade desse download ocorrer automaticamente através de programas chamados

“agregadores”, utilizando uma tecnologia já empregada em blogs: o feed Really Simple

Syndication (RSS).

O RSS é um modo de relacionar o conteúdo de um blog de forma que seja

entendido pelos agregadores de conteúdo. Isso é viabilizado através dos “feeds”, que

trazem o conteúdo do blog codificado de forma que esses programas compreendam e

possam apresentar as atualizações automaticamente para os que cadastram o feed de

seus blogs favoritos. Com isso, o usuário recebe as atualizações automaticamente, não

precisando mais visitar cada site de interesse. (LUIZ, 2010)

Para que o RSS também funcionasse com arquivos de áudio, foi necessário criar

um “enclosure”, processo de se anexar o arquivo a um RSS, indicando o endereço onde

ele está hospedado para que o agregador faça seu download automaticamente.

Em 2003, Dave Winer criou esse “enclosure” para que o jornalista Christopher

Lyndon pudesse disponibilizar uma série de entrevistas na internet.

O termo “podcast” foi usado pela primeira vez por Adam Curry, um empresário e

ex-VJ da MTV norte-americana, que criou uma forma de transferir arquivos de áudio para o

iTunes, agregador disponível nos iPods.

Segundo Mack e Ratcliffe (2007), esse sistema só foi utilizado

da forma como entendemos hoje como podcasting em 2004, quando

Adam Curry desenvolveu uma forma de transferir o áudio

disponibilizado através do RSS para o agregador iTunes a partir de

um script de Kevin Marks. Essa forma de transferir o áudio criada por

Curry foi chamada de RSStoiPod (já que o agregador iTunes é

utilizado para sincronizar arquivos de áudio do computador com o

iPod) e foi disponibilizada para que outros programadores a

utilizassem livremente. (LUIZ, 2010, p.3).

Simplificando, agregadores, são aplicativos e plataformas que reúnem vários
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podcasts. Atualmente existem várias opções disponíveis para PC, Android e iOS.

Inclusive, segundo Patel (2019), plataformas de streaming de músicas, como Spotify

e Deezer, por exemplo, seguiram a tendência e incluíram seções específicas para essas

mídias.

Os gigantes Apple e Google também possuem seus próprios aplicativos de

podcasts: o Google Podcasts e o Apple Podcasts.

O SoundCloud é uma das plataformas mais tradicionais de podcast, ela permite a

interação, compartilhamento e criação de playlists.

Outra opção é o app Castbox que se destaca por reunir os podcasts mais famosos

do país, com um player que inclui temporizador e uma comunidade exclusiva para

comentar os episódios.

Enfim, cada serviço tem suas características, mas é possível encontrar algumas

funções básicas em comum:

- Podcasts organizados em categorias (política, notícias, saúde, etc.)

- Planos pagos e gratuitos

- Função de salvar episódios e organizar playlists

- Seleção dos podcasts em destaque

- Player que permite avançar, retroceder e programar a reprodução do podcast

- Opção de fazer upload do seu próprio podcast e compartilhar

- Fóruns e comunidades para discutir os podcasts.

Uma das vantagens do podcast é o fato de ter baixa transferência de largura de

banda e não consumir tanto como os vídeos, o que resulta em economia no uso dos dados

da operadora de telefonia móvel. (PATEL, 2019)

A própria origem, fortemente tecnológica, do podcast, tem em sua essência a

facilidade de produção e distribuição.

©2021 Dissertação de Mestrado 23

https://www.spotify.com/br/
https://www.deezer.com/br/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.podcasts&hl=pt_BR
https://itunes.apple.com/br/app/apple-podcasts/id525463029?mt=8


Centro Universitário Teresa D'Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e

Inovação - Mestrado Profissional

Além disso, com o surgimento dessa nova forma de consumir, surge um novo perfil

de receptor que, ao contrário dos provenientes das mídias tradicionais de massa, que

assumiam uma postura passiva diante do recebimento de informações, este, pode também

assumir a função de emissor, tornando a difusão das mesmas mais democrática.

Bontempo (2021) ressalta que não se deve pensar que “estamos atrás”, afinal, o

Brasil é o segundo maior mercado da podosfera. Um estudo recente do IBOPE, feito em

2021 para a Rede Globo, mostrou que 13% da população (equivalente a 21 milhões de

brasileiros) têm o costume de escutar podcast. Em 2021, a emissora, que é o maior

conglomerado de mídia do Brasil, entrou com tudo neste mercado. Essa entrada está

impulsionando a disseminação do formato para quem ainda não estava familiarizado com

ele. O podcast “O Assunto” rapidamente se tornou um dos mais ouvidos da América

Latina.

Atualmente, o podcast é a plataforma mais democrática para produção de conteúdo

e quem afirma isso, em entrevista à Meio & Mensagem, é Cris Bartis, cofundadora de um

dos maiores podcasts do Brasil, o Mamilos Podcast:

“É uma mídia de acompanhamento. Ela não interrompe, ela

não pede para você parar, ela te acompanha e como as pessoas

estão cada vez mais em movimento, os momentos de consumo estão

garantidos. Fora isso o podcast tem um charme difícil de mensurar, é

uma relação com a voz, que nos remete a infância. Não tem o visual

para se criar um conceito em cima de quem está falando, tem apenas

o som e isso pode ser uma poderosa ferramenta de aproximação.”

(PACETE, 2018, s.p.)

O Brasil começou a produzir podcasts em 2004, mesmo ano do surgimento nos

Estados Unidos, de acordo com Lopes (2015, p.16) “Quando os primeiros podcasts

brasileiros surgiram, eles se assemelhavam bastante aos norte-americanos, com

programas com pouca ou nenhuma edição, lembrando programas ao vivo de rádio.”

Porém, após o “podfade” de 2005, período em que uma grande quantidade de

podcasts foi descontinuada no Brasil e no mundo por diversas razões, deu-se o surgimento
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de modelos inspirados nos programas de rádio voltados para o público jovem, com doses

de humor, temas leves em seu discurso, somados à mixagem de som, trilhas e efeitos

sonoros que dialogavam com a fala dos locutores.

Assim, afirma Valério (2021), que muitos podcasts têm a participação de mais de

uma pessoa, o que confere uma dinâmica toda especial aos episódios e programas, o

podcast de entrevistas é muito popular e também um dos formatos mais instrutivos e

interessantes. Nele o apresentador entrevista um especialista em um assunto específico.

Isso é ótimo para o ouvinte, pois ele tem a oportunidade de aprender com alguém que

realmente sabe do que está falando.

Um dos pioneiros nesses moldes de produção foi o Nerdcast, criado em 2 de abril

de 2006 (ainda chamado de Nerd Connection) integrado ao blog Jovem Nerd, criado em

2002 por Alexandre Ottoni e Deive Pazos.

Pode-se perceber a popularidade desse podcast devido ao fato de ser um dos

poucos no Brasil que tem publicidade paga regularmente, possui um modelo de negócio

que inclui venda de produtos em sua loja virtual (Nerdstore 26), a regularização como

empresa, além de seu formato básico (conversa informal, temais gerais e um toque de

humor) servir de referência para grande parte dos podcasts nacionais que viriam na

sequência.

É possível conferir diversos podcasts, mesmo os com temas específicos, se valendo

desses recursos para desenvolver seus assuntos. Aliás, é perceptível a preocupação com

edição e trilha sonora na maioria dos podcasts brasileiros.

Segundo Lopes (2015), com essa “filosofia de trabalho”, até mesmo os podcasts

brasileiros que possuem temas específicos se valem do humor e da edição e mixagem e

som para desenvolver os assuntos de cada programa. Na maioria há uma clara

preocupação com a edição final, incluindo trilha sonora.

Ainda assim, a profissionalização dos podcasts no país, isto é, tornarem-se

empresas, que pagam seus impostos, assim como o Nerdcast, é algo raro de ocorrer no
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Brasil.

Isso ocorre principalmente pelo fato de grande parte dos podcasters serem

originalmente ouvintes que resolvem criar podcasts por mera diversão. E é por essa razão,

também, que são poucos os podcasts que são produzidos de maneira regular por mais de

um ano, uma vez que essa não seria a principal atividade profissional de seus criadores.

Por outro lado, o fato da maioria dos podcasts brasileiros surgir por iniciativas

pessoais e voltados a nichos não valorizados pela “mídia de massa” faz com que ele dê

espaço de expressão a setores que outrora eram marginalizados nesse contexto.

”Eu acredito que o podcast nunca vai deixar de ser uma mídia

de nicho, só que o nicho está crescendo! A maior vantagem dessa

mídia é a portabilidade e facilidade de consumo! Você não precisa

estar sentado de frente para uma TV ou olhando para a tela do

celular. Com um smartphone dos mais simples, e até com a tela

rachada (quem nunca?), você ouve o podcast onde estiver. Cada vez

mais as pessoas vem percebendo isso”, diz Deive Pazos, head of

production do Jovem Nerd. (PACETE, 2018, s.p.)

Esse espírito também faz com que a “podosfera” brasileira possua características

que a diferenciam das produções realizadas no exterior, tendo diversas iniciativas de

suporte mútuo, aprofundando o caráter colaborativo existente na internet.

Isso ocorre inclusive entre programas que poderiam ser considerados como

“concorrentes”, que torna o programa mais dinâmico e interessante. É muito comum que

podcasters participem de programas de outras pessoas e façam divulgação de seus

próprios programas. Inclusive podcasts recém-lançados podem contar com a participação

de podcasters consagrados em seus programas e vice-versa.

Essa prática reflete a preocupação entre os podcasters brasileiros de fazer essa

mídia crescer como um todo, beneficiando todos os produtores de conteúdo. De acordo

com Luiz (2010), o acesso à comunicação de setores marginalizados pela mídia de massa

reforça a percepção da democratização da informação existente no podcast brasileiro,
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tornando cada programa, aos olhos dos ouvintes e dos próprios podcasters, responsável

por exercer uma certa “militância” na defesa dessa mídia e de sua importância perante a

sociedade.

2.1.1  POR QUE CRIAR UM PODCAST PARA A UMA EMPRESA

Existem várias formas de fidelizar potenciais clientes por meio do conteúdo. Uma

boa estratégia é utilizar formatos e plataformas diferentes, mas que ainda gerem afinidade

com seu público. Nesse cenário, o podcast pode oferecer inúmeras vantagens.

O que parecia ser apenas uma moda passageira, tem conquistado a cada dia mais

espaço e hoje muitas empresas utilizam-no a fim de reforçar sua marca, divulgar produtos

e muito mais.

Os podcasts têm potencial para agregar valor ao marketing das empresas, além de

passar informações, também divide com a audiência características da sua personalidade.

Na identificação do público com a marca, isso tem muito valor.

Assim expõe a página do SEBRAE de Minas Gerais: Todos nós preferimos fazer

negócio com alguém em quem confiamos. Podcasts são uma ótima oportunidade de

mostrar para o seu público quem você é, isto é, dar voz à sua companhia. Assim, as

pessoas vão sentir mais como se conhecessem as pessoas por trás daquela empresa.

Além disso, adicionar mais um formato de mídia à estratégia de marketing abre a

possibilidade de alcançar um público que não seria atingido com outras plataformas.

Uma ferramenta que não pede pausa, acompanha o

ouvinte durante a rotina e aproxima pessoas pelo som da

voz. O podcast vem ganhando o coração e o ouvido dos

brasileiros, e não é à toa. Ele figura como uma das mídias

que mais cresceram ao longo dos últimos anos, de acordo

com pesquisa feita pela Deezer. No Brasil, 40% dos

internautas já ouviram podcast pelo menos uma vez na vida.
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Traduzidos em números reais, significa dizer que mais de 50

milhões de pessoas consumiram programas de áudio na

internet. (E-BOOK SEBRAE, 2020)

Para gerar mais proximidade com os ouvintes, pode-se incluir segmentos de

comentários e discuti-los durante o programa.

Além disso, falar sobre seu negócio, as dores da sua persona e

as soluções que podem resolvê-las demonstra a propriedade com

que você trata o assunto. Isso cultiva a confiança do público.

(SEBRAE MINAS, 2018)

Por fim, manter episódios de podcast ajuda a desenvolver a marca. Pode-se aliar

informações sobre produtos e serviços aos temas de cada episódio, aumentando a

familiaridade e, por consequência, o reconhecimento de marca.
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2.2 DESIGN

Para Lobach (2001), o conceito de design muitas vezes causa confusão porque nem

sempre fica claro o que se quer dizer com este termo. No dicionário há diversas opções:

Design = Projeto, plano.

Esboço, desenho, croqui.

Construção, configuração, modelo.

O autor define Design como o processo de adaptação do ambiente 'artificial' às

necessidades físicas e psíquicas dos homens na sociedade. Assim, segundo o mesmo,
podemos deduzir que o design é uma ideia, um projeto ou um plano para a solução de um

problema determinado. O design consistiria então na corporificação desta idéia para, com

a ajuda dos meios correspondentes, permitir a sua transmissão aos outros. Já que nossa

linguagem não é suficiente para tal, a confecção de croqui, projetos, amostras, modelos

constitui o meio de tomar visualmente perceptível a solução de um problema.

Para Niemeyer (2007 apud TAVEIRA, 2018, p. 22), pode-se perceber que o

entendimento sobre design, seu conceito e função, foi sendo modificado ao longo do

tempo, muitas vezes coexistindo propostas diferentes de definições e criando divergências

entre as tendências mundiais.  

O produto carrega expressões das instâncias de elaboração e

de produção: cultura e tecnologia. Quando ele entra em circulação,

além de portar essas expressões, passa a ser um elemento de

comunicação - não só portando informações objetivas mas passando

a ser suporte também de mensagens do usuário para si próprio e

para outros. Ou seja, ele "diz" àquele que ousa, ao que o contempla -

e também por meio dele os indivíduos se articulam. É o caso que se

fala: "Diga-me o que usas que eu te direi quem és". Assim, o produto,

além das funções prática, estética e de uso, tem a função

significativa. O produto difunde valores e características culturais no

âmbito que atinge. (NIEMEYER, 2007,p.18)
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Com essa perspectiva, nas últimas décadas do século passado, a importância da

significação ganha crescente relevância no desenvolvimento de projetos e já não basta

algo ser formalmente agradável, funcional ou prover uma boa interface. É necessário

também que o produto expresse a mensagem adequada, "dizer" o que se pretende para

quem interessa.

Cardoso (2016), ressalta que é sabido que os objetos carregam significados. Isso é

claro. A pergunta é: como significam? De que maneiras as características formais dos

objetos determinam, ou não, o sentido informacional que transmitem? Por que dois ou

mais objetos que têm o mesmo propósito ou servem para a mesma finalidade são capazes

de suscitar sentidos diferentes?

Assim, segundo Niemeyer (2007), a semiótica ilumina o processo no qual se dá a

construção de um sistema de significação. A partir desse quadro teórico, podem-se

identificar as variáveis intervenientes nessa dinâmica. Desse modo, o produto de design é

tratado como portador de representações, participante de um processo de comunicação.

A ocorrência de produto é resultante e expressão de um

cenário político, econômico, social e cultural, dentro das dimensões

histórica e geográfica. Ao se realizar no mundo, o produto está sujeito

a inter ferências várias, determinadas pelas contingências do sistema

em que participa. Em sua interação como indivíduo entram em ação

os filtros que atuam nesse processo: filtros fisiológicos (acuidade de

percepção), filtros culturais (ambiente, experiência individual) e

emocionais (atenção,motivação). A percepção do produto dependerá

do julgamento a que for submetido. Daí, face a sua estrutura mental,

o indivíduo reage ou responde a esse produto (NIEMEYER,

2007,p.27)
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2.2.1  DESIGN THINKING

O processo empático do design, centrado no usuário, bem como os seus notáveis

benefícios, já existiam muito antes de ser denominado Design Thinking. Faltava uma

organização lógica que definisse e destacasse seus propósitos, e por volta dos anos 70,

esta se apropriou do design como forma de pensar e ganhou espaço no mundo

acadêmico, como ferramenta na criação de projetos inovadores.

“Já o verbo To Think pode ser traduzido por “pensar”,

“ponderar” ou “achar” dependendo da situação. Se juntamos Design

Thinking, poderíamos traduzir por “Design do Pensar” ou

“Pensamento de Design”, mas ainda assim sem muita perspectiva de

facilitar a compreensão do conceito.” (GONSALES, 2017, s.p.)

O design abriu espaço para o caos e também para testar, experimentar ideias e

ainda quebrou a linearidade do processo criativo, deixando executar as etapas na ordem

que convir e fizer sentido. Permitiu também a aceitação de que o ponto de partida de um

projeto pode ser não se saber nada a respeito do que vai se desbravar.

Mas para Gonsales (2017), classificá-lo como uma metodologia é reduzi-lo a uma

forma única, padronizada e previsível de resolver os problemas. Seu diferencial é

justamente gerar variações, remixes, adaptações. O design thinking é uma abordagem que

permite criar diversas metodologias.

De acordo com Brown e Wyatt (2010), como abordagem, o design thinking aproveita

as capacidades que todos nós temos, mas que são negligenciadas pelas práticas mais

convencionais de resolução de problemas. Não se concentra apenas na criação de

produtos e serviços centrados no ser humano, mas o próprio processo também é

profundamente humano.

Aqui, Lobach (2001) afirma que o termo design é apenas um conceito geral que

responde por um processo mais amplo. Ele começa pelo desenvolvimento de uma ideia,

pode concretizar-se em uma fase de projeto e sua finalidade seria a resolução dos

problemas que resultam das necessidades humanas.
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O design thinking se apoia na capacidade humana de ser intuitivo, de identificar

padrões, de desenvolver ideias que possuem significado emocional, além de ser funcional.

Não se trata de dirigir uma organização unicamente com base em sentimento, intuição e

inspiração, mas focar apenas no racional e no analítico pode ser igualmente arriscado. O

design thinking, sendo uma abordagem integrada na base do processo de design, fornece

uma terceira alternativa.

Nesse sentido, podemos definir o Design Thinking (DT) como

um novo jeito de pensar e abordar problemas ou, dito de outra forma,

um modelo de pensamento que coloca as pessoas no centro da

solução de um problema. Isso porque os designers não pensam

somente na beleza estética de um produto ou serviço, mas também

na funcionalidade para os usuários desse produto ou serviço. Como

um novo modelo de pensamento, o DT se baseia em três pilares:

empatia, colaboração e experimentação. Empatia é uma habilidade

social que possibilita colocar-se no lugar de outra pessoa e

compreender, sob a perspectiva dessa pessoa, sentimentos,

sensações, forma de se relacionar, de trabalhar e de agir.

Colaboração significa cocriação (criar em grupo), acreditar que uma

boa ideia surge da somatória de várias ideias. Experimentação

evidencia a importância de testar possibilidades, considerar

hipóteses, valorizando as tentativas e erros como partes primordiais

de qualquer aprendizado.” (GONSALES, 2017, s.p.)

Segundo Niemeyer (2007), com a evolução do design e a ampliação de seu papel, o

seu caráter estratégico adquire crescente força. Além do papel do design na manutenção

da produção e da circulação de produtos e serviços - o seu vetor econômico - é relevante a

sua contribuição na elevação da qualidade de vida individual e social: o vetor social do

design. Assim, os designers devem estar atentos à relação comunicativa estabelecida

entre o produto e o seu destinatário.

Lobach (2001) reforça que em cada projeto devemos questionar em primeiro lugar a

importância que ele terá para a sociedade, se o resultado do processo de planejamento e

de configuração é sensato, se há aspectos negativos a considerar. Não deverão ser
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consideradas somente as vantagens econômicas e sim os possíveis efeitos sobre a

comunidade. Isto não pode ser tarefa somente do designer ambiental mas, sim,

primeiramente, dos que lhe encomendam o trabalho. Para o autor, os lucros a curto prazo

devem ser confrontados com os efeitos sociais a médio e longo prazos.

2.2.2 A FERRAMENTA DESIGN SPRINT

Enquanto o Design Thinking é o conceito que permeia o mapa mental do facilitador

e da equipe, o Design Sprint é uma das possíveis formas de se organizar um time para

propor e testar soluções em um curto prazo. O Design Sprint propõe uma estrutura e

formato para a aplicação do Design Thinking, assim, quando estamos fazendo um Design

Sprint estamos praticando o Design Thinking. (Guia Facilitadores, 2018)

Baseada no Design Thinking e em outras metodologias ágeis, Design Sprint é uma

abordagem centrada no usuário, iterativa e colaborativa, estimula o pensamento crítico e

criativo na compreensão do problema em questão e a propor soluções práticas e

inovadoras, durante a trajetória do projeto, em um curto espaço de tempo. (BROWN, 2010)

Ela pode se adaptar e flexibilizar de acordo com os objetivos e a cultura de cada

grupo que aplicá-la. Alinha a equipe com metas claramente definidas, com o foco em

desenvolver uma hipótese, prototipar uma ideia e testá-la com o mínimo investimento,

dentro de um cenário o mais próximo possível da realidade a ser empregado.

A mensagem percorre, por diferentes canais, caminhos até

chegar ao seu público-alvo, mas não se restringe a esse. O projeto

de design pode envolver desde o cliente que contratou o serviço até o

usuário ou consumidor final, passando por fornecedores e pessoas

que estarão envolvidas na comercialização e na difusão do produto

gerado. Portanto, o designer deve conhecer as intenções, metas,

exigências e limitações do seu cliente e se preocupar com as

características geográficas, temporais e socioeconômicas não só do

usuário visado, mas até mesmo da comunidade em geral, e daqueles

que dificilmente se aproximarão de fato ao produto. (NIEMEYER,

2007,p.29)
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O Design Sprint foi criado pela Google Ventures (uma divisão da Google, fundada

em 2009, que financia projetos promissores e inovadores) para que atuasse de forma

independente, com o objetivo de acelerar empresas que se destacavam em diversas áreas

como Internet, biotecnologia e saúde. O próprio nome, Sprint, foi inspirado no atletismo:

corridas curtas de alta intensidade.

Segundo Jake Knapp, autor do livro SPRINT (2016):

Como sócios no GV, temos a missão de ajudar nossas startups

a responder a essas importantes perguntas. Não somos consultores

pagos por hora. Somos investidores, e nosso sucesso é o sucesso de

nossas companhias. Para ajudá-las a resolver seus problemas de

forma rápida e a se tornarem autossuficientes, otimizamos nosso

processo de sprint para alcançar os melhores resultados no mínimo

de tempo. O melhor de tudo é que o processo depende das pessoas,

do conhecimento e das ferramentas que cada equipe já tem. (KNAPP,

2016, p.23)

O desenvolvimento do Design Sprint está alinhado com o conceito do Lean Startup,

criado por Eric Ries: testar hipóteses, identificar e eliminar desperdícios nos processos e

acelerar o aprendizado. Unindo ideias de marketing, tecnologia, estratégias de negócios,

inovação, ciência do comportamento e gestão, com o objetivo de criar uma metodologia

universal, que pudesse ser implementada em qualquer tipo de empresa como uma

poderosa ferramenta para melhorar os resultados do empreendimento.

Assim, o Design Sprint é organizado em cinco etapas: entendimento e definição do

problema; divergência e proposição de ideias (para se ter uma boa ideia, é preciso ter

várias); escolha por votação da ideia a ser desenvolvida; prototipação da solução e, por

fim; validação do produto através de feedback com usuários potenciais.

O principal objetivo é comprimir em apenas uma semana as variações de um projeto

que tipicamente demora meses para se realizar. O Design Sprint confere a capacidade de

construir e testar ideias em apenas 40 horas. Ao final de uma semana, temos um protótipo

construído e testado.
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Cinco dias propiciam a sensação de urgência necessária para

aumentar o foco e cortar os debates desnecessários, mas também

espaço suficiente para construir e testar um protótipo sem que se

trabalhe à exaustão. E, como a maioria das companhias adota uma

semana de cinco dias, é viável reservar esse período no cronograma.

(KNAPP, 2016, p.44)

Sendo realizado por uma equipe enxuta, onde os resultados dos testes com base

em um protótipo definirão a direção da equipe, isto é, o sprint é apenas o começo de um

projeto, porém de forma mais segura e ancorada em um cenário mais próximo da realidade

possível.

Os idealizadores do método indicam que se pode usar o Design Sprint quando se

possui um desafio que envolve altos riscos, tempo curto ou até mesmo se encontra

estagnado. Dessa forma, o facilitador pode (e deve) substituir ou adicionar ferramentas de

acordo com a realidade em que irá trabalhar, mantendo o foco nas metas a serem

atingidas em cada dia do sprint.

O conceito é simples: construir uma solução, colocá-la no mundo real, analisar as

reações e comportamentos dos usuários, aprender com isso e aplicar para construir algo

melhor.

Após isso, repete-se, concluindo se é preferível incrementar, pivotar (mudar a

direção do projeto) ou recomeçar, até ter algo que os usuários realmente desejam.

Como mencionado na página da GV, o Design Sprint confere o “superpoder de

avançar no futuro” e ver o produto acabado e as reações dos clientes, antes de qualquer

compromisso caro.

O objetivo não é desenvolver o produto final, mas sim um protótipo testável que gere

algo muito mais importante do que um novo produto ou serviço: a capacidade de aprender

com a experiência.
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2.2.3 PLANEJANDO O DESIGN SPRINT

Sua preparação é tão importante quanto a sua execução. O planejamento garante o

melhor aproveitamento do seu tempo.

Como mencionado anteriormente, o modelo clássico do Design Sprint prevê 5 dias

de atividades, porém é possível adaptar de acordo com as particularidades de cada

desafio em mais ou menos dias. Nessa metodologia, cada dia representa uma meta a ser

atingida através da prática de uma série de atividades e ferramentas de design.

● Dia 01

No primeiro dia faz-se uma imersão para identificar qual o real problema a ser

superado. As discussões estruturadas de segunda-feira criam um caminho para a semana

de sprint. Segurar o impulso de buscar a solução rápida e óbvia e se debruçar na

identificação do desafio central desse projeto. Muitas empreitadas são mal sucedidas pela

incapacidade em se detectar qual o verdadeiro obstáculo a ser transposto.

Para isso, conta-se com a inteligência coletiva para mapear o cenário e com o

suporte de especialistas para compreender as questões a serem tratadas.

Knapp (2016) alerta que, quando surge um grande problema, como o desafio

selecionado para o sprint, é natural querer resolvê-lo de imediato. O tempo está passando,

a equipe está entusiasmada, e soluções começam a surgir na mente de todo mundo.

Porém, se logo no início não se reduzir o ritmo, compartilhar o que sabe e estabelecer

prioridades, pode acabar desperdiçando tempo e energia na parte errada do problema.

Assim, pela manhã, a equipe estabelecerá uma meta de longo prazo. A seguir, será

desenvolvido um mapa do desafio. À tarde, os especialistas compartilharão o que sabem.

Por fim, será definido um alvo : uma parte ambiciosa, mas administrável do problema que

pode ser resolvido em uma semana.
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● Dia 02

Depois de um dia inteiro entendendo o problema e escolhendo um alvo para o

sprint, no segundo dia concentra-se nas soluções.

É o momento do brainstorming: uma revisão das ideias existentes para remixar e

melhorar . Mas aqui ele não será aquela loucura de muitas pessoas falando ao mesmo

tempo. No método do Design Sprint o brainstorming é silencioso e todos têm tempo para

expor suas ideias e espaço para serem ouvidos.

Para Knapp (2016), falar em voz alta é arriscado. Os seres humanos são animais

sociais, e, quando os impulsos naturais de discutir e debater tomam conta, o tempo

desaparece. Não se pretende sobrecarregar a memória de curto prazo de ninguém nem

desperdiçar um tempo precioso do sprint. Portanto, conversar em voz alta ficará para a

próxima etapa - mas seguindo um roteiro.

À tarde, cada pessoa fará um esboço, seguindo um processo de quatro etapas que

enfatiza o pensamento crítico sobre a arte. Também começará a planejar o teste do cliente

do quinta dia, recrutando clientes que se encaixem no perfil-alvo.

● Dia 03

Na manhã do terceiro dia, talvez o mais desafiador de todo o processo, a equipe

terá uma pilha de soluções. Isso é ótimo, mas também um problema. É necessário um

plano sólido. De manhã, deverá ser feita análise de cada solução e decidir qual delas tem

a melhor chance de atingir o objetivo de longo prazo para que seja colocada à prova. O

papel de pessoas decisórias é muito importante nesse momento.

É comum ver criadores apresentarem argumentos fantásticos

para ideias medianas, ou usarem ótimas explanações para explicar o

indecifrável. Entretanto, no mundo real, os criadores não estarão

presentes para apresentá-las ou dar pistas. No mundo real, as ideias

precisam se manter por conta própria. Se forem confusas para os

especialistas de um sprint, há grandes chances de serem confusas

para os clientes. (KNAPP, 2016, p.131).
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Então, à tarde, serão pegas as cenas vencedoras dos esboços e serão entrelaçadas

em um storyboard: um plano passo a passo para o protótipo.

● Dia 04

É chegada a hora de produzir os protótipos que serão testados no último dia. Nada

precisa funcionar de verdade, mas precisa parecer real. Uma fachada realista é tudo que

se precisa para testar com os clientes, e aqui está a melhor parte: ao focar na superfície do

produto ou serviço voltada para o cliente, é possível terminar o protótipo em apenas um

dia.

A ideia é utilizar protótipos do tipo Mágico de Oz, em que não importa como será

feito, o importante é que a pessoa que testará terá a experiência real de quando seu

produto ou serviço for lançado.

O protótipo, segundo Knapp (2016), tem o objetivo de responder a perguntas, então

é preciso manter o foco. Não é preciso um produto completamente funcional — apenas de

uma fachada com uma aparência real à qual os clientes consigam reagir.

No quarto dia, também se garantirá que tudo está pronto para o teste do último dia,

confirmando a programação, revisando o protótipo e escrevendo um roteiro de entrevista.

● Dia 05

O sprint abriu a semana com um grande desafio, uma excelente equipe e nada

mais. No quinto dia há um saldo de soluções promissoras, seleção das melhores e a

construção de um protótipo realista. A trajetória até aqui já tornaria a semana

extremamente produtiva.

Porém, ainda será dado mais um passo: é o momento dos testes. Aqui são feitas

entrevistas individuais e em detalhes com um grupo selecionado de usuários com o

mesmo perfil do público para o qual o produto ou serviço em questão se destina. Esse é o

grande dia de colocar à prova tudo o que foi desenvolvido ao longo dos últimos dias e

observar as reações diante do protótipo. Esse teste faz com que todos os esforços do
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sprint tenham valido a pena: no final do dia, será possível saber o quão longe o projeto terá

de ir e o que fazer a seguir.

Entrevistas individuais são um atalho extraordinário, pois

permitem que seja feito um teste com a fachada do produto muito

antes de você desenvolvê-lo de fato — e se apaixonar por ele. Geram

resultados relevantes em um só dia. Mas também oferecem um dado

importante que é quase impossível obter com dados quantitativos em

grande escala: por que as coisas funcionam ou não. (KNAPP, 2016,

p. 189)

E se os usuários não gostarem ou não resolverem o desafio? Sem problema! Afinal,

a equipe não perdeu meses de trabalho e recursos financeiros para lançar algo que o

público não aprovaria.

2.2.4 DESIGN SPRINT 2.0

Como mencionado anteriormente, o Design Thinking, mais que uma metodologia, é

uma cultura adaptável. A renovação já vem em seu DNA. Com o Design Sprint, que bebe

dessa mesma fonte, não seria diferente e seguindo o fluxo natural de sua caminhada

evolutiva também amadureceu e encontrou nas mentes de uma agência alemã, o passo

adiante para dinamizar ainda mais um processo que já era prático e ágil.

Fundada em 2011, em Berlim, a agência AJ&Smart surgiu com a premissa de

desenvolver produtos digitais com mais rapidez. Vendo a convergência entre a forma como

operavam e com a proposta do Design Sprint, a agência passou a trabalhar

exclusivamente com sprints, e ao longo dos anos foi aprimorando o processo até chegar

nesta versão. (SIMÕES, 2019)

Segundo a UX Designer Nina Vasconcelos Simões1, que, em fevereiro de 2019,

participou de um workshop Design Sprint na Prática, para conhecer a versão atualizada do

1 Traduzido do inglês -O design da experiência do usuário é o processo de apoiar o comportamento do
usuário por meio da usabilidade, utilidade e conveniência fornecida na interação com um produto. Wikipedia
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modelo, a AJ&Smart conseguiu montar um modelo replicável para entregar o mesmo

resultado em um dia a menos através, principalmente, da otimização de tempo de algumas

atividade do Sprint clássico:

Mesmo que a primeira vista essa redução de tempo possa

deixar alguns adeptos do método padrão descrentes, não se

preocupe: Jake Knapp, um dos autores do livro e principal figura

pública relacionada ao Design Sprint, deu sua benção ao modelo de

trabalho da AJ, e inclusive colabora bastante com o pessoal de lá

para criar conteúdos que ajudem a divulgar mais o processo.

(SIMÕES, 2019, s.p.)

As principais diferenças existentes nesse upgrade foram a atualização de parte dos

exercícios e a condensação das etapas de mapeamento da jornada do usuário (para

escolher o alvo do sprint), desenhar soluções e criar storyboard do protótipo para dois dias.

Conforme relatado em artigo de Thomas Mansur (2018):

Por ser voltado para StartUps, a ideia inicial do Design Sprint

era que todos os integrantes do time participassem em todas as

atividades, inclusive na prototipagem e no teste com usuários. Isso se

mostrou um empecilho para que empresas maiores adotassem, uma

vez que executivos e stakeholders mais importantes não têm

disponibilidade (e nem interesse) para participar de tudo. Na versão

2.0, na maioria das vezes, só designers ficam por conta de construir o

protótipo e testá-lo. (MANSUR, 2018, s.p.)

Isso trouxe uma redução de tempo total para quatro dias e a necessidade de apenas

nos dois primeiros dias ter a participação da equipe principal. Perceberam assim, que era

também possível terceirizar as fases da prototipagem e testes, conforme Figuras 1 e 2, a

partir da matéria de Mansur (2018):
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Figura 1: Desenvolvimento do Design Sprint ao longo da semana.

Fonte: adaptado de Mansur (2018)

Figura 2: Versão 2.0 - Fases do Design Sprint ao longo da semana.

Fonte: adaptado de Mansur (2018)

EXERCÍCIOS ATUALIZADOS

Além das mudanças drásticas nos exercícios de Mapear, Desenhar e Storyboard, a

maioria das atividades do primeiro e segundo dia foram atualizadas, e na terça-feira um

novo exercício foi criado, chamado Fluxo do Teste do Usuário (Figura 3).
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Figura 3: Atividades atualizadas do Design Sprint

Fonte: adaptado de Mansur (2018)

SPRINTS DE REFINAMENTO

Por fim, outro acréscimo vindo da AJ&Smart foi o conceito de “Iteration Sprints”, que

podemos relacionar às raízes do Design Thinking que é a Iteração.

Em seu artigo, Thomas Mansur (2018), chama essa fase do processo de Sprint de

Refinamento.

Como o propósito do Sprint é validar a proposta de valor de um produto ou serviço,

o primeiro processo consegue avaliar a reação dos usuários, mas na maioria das vezes

ainda é insuficiente para produzir uma solução mais concreta para o mercado.

Com isso, a necessidade de iterar, fazendo uma nova rodada para ajustes do

protótipo, objetivando deixá-lo em condições para a produção final (Figura 4)
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Figura 4: Ajustes finais do produto

Fonte: adaptado de Mansur (2018)

No final do Sprint de Refinamento há ainda uma segunda rodada de testes com o

objetivo de se certificar de que a proposta será encaminhada para a produção 100%

aprovada pelos usuários.

Isso ajuda a evitar novas alterações ao longo da execução do projeto e dá a

segurança necessária para investir recursos.

É o que um trabalho deveria ser. Não é para ser o

desperdício de tempo em reuniões intermináveis, seguidas

de idas ao boliche que servem para unir as equipes — mas,

sim, o trabalho em conjunto a fim de construir algo importante

para pessoas de verdade. Esse é o melhor uso que você

pode fazer de seu tempo. Isso é um sprint. (KNAPP, 2016,

p.214)
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REALIZANDO O SPRINT 2.0

A composição do grupo para um Sprint 2.0 é bem semelhante ao Sprint original,

conta com um Facilitador para conduzir a equipe e um Definidor, que, em tese, é alguém

da estrutura do cliente com alto poder de decisão. Além deles, a equipe será composta por

mais outras cinco pessoas, totalizando sete integrantes idealmente com perfis

multidisciplinares para atacar o desafio por diversos pontos de vista.

Recomenda-se que quatro das pessoas (incluindo o Definidor) representem o

cliente. Estes estarão presentes apenas nos dois primeiros dias, enquanto os outros três

(incluindo o Facilitador) seriam do time que vai aplicar o Sprint e atuarão em todos os

quatro dias.

Lembrando mais uma vez, que essa seria a distribuição padrão, mas, em se

tratando de uma prática adaptável, de acordo com o desafio proposto, serão feitos os

ajustes e composição de equipe para atender as necessidades específicas.

Seguindo, então, o modelo padrão como base, vamos ao processo:

● 1º dia

O Design Sprint 2.0 começa com entrevistas com especialistas, pessoas

familiarizadas com o produto no lado do cliente, abrindo um diálogo sobre os desafios que

o cliente está enfrentando.

Os participantes escrevem as declarações de ‘como nós podemos’ solucionar tais

questões nas notas post-it. Depois, através de votação, é eleita a melhor.

Então, com uma declaração escolhida, os participantes definem uma meta do sprint.

Assim como no Sprint original, no Design Sprint 2.0, em vez de estabelecer uma

meta apenas para aquela dinâmica, a equipe propõe qual seria o resultado perfeito de seu

trabalho em dois anos, isto é, uma visão de futuro influenciada pelo impacto da

implementação da solução.
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Depois, todos votam na melhor ideia e o objetivo final é escolhido pelo Definidor.

Nesta fase, a equipe também é incentivada a ser um pouco pessimista e se

perguntar: ‘o que poderia nos impedir de alcançar esse objetivo’?

Receios e riscos da solução são redigidos como perguntas construtivas. Essas

perguntas ajudarão na orientação de soluções visando o prazo de dois anos.

O ‘exercício do mapa’, é um desenho em alto-nível da ‘jornada do usuário’ e seleção

de um momento chave no qual a solução vai focar.

O ‘mapa da jornada’ não precisa ser detalhado, mas precisa desmembrar a

experiência do cliente o suficiente para garantir um pedaço específico no qual focar.

Originalmente consumia muito tempo e envolvia muitas discussões desnecessárias, então

a AJ & Smart a reduziu para 45 min. O mesmo acontece com as ‘entrevistas com

especialistas’, que costumavam levar horas e agora levam uma hora e meia.

A seguir, é apresentado o exercício ‘lightning demos’, ou demonstrações relâmpago,

que são sessões de pesquisa rápida do setor. Todo mundo está procurando inspiração

nessa fase. Não precisa ser específico do setor e os participantes podem encontrar

inspiração em qualquer lugar que desejarem.

O último exercício de segunda-feira é o ‘sketching’, que costumava fazer parte do

dia 2. Trata-se de ter ideias brutas para coisas que serão prototipadas durante o sprint.

Cada participante gera e refina soluções através de um processo estruturado com tempo

limitado (Figura 5).

©2021 Dissertação de Mestrado 45



Centro Universitário Teresa D'Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e

Inovação - Mestrado Profissional

Figura 5: Demonstrações Relâmpago

Demonstrações relâmpagos inspiram a criação de soluções, que devem
ser feitas de forma visual para facilitar a compreensão. Fonte: AJ&Smart (2019)

● 2º dia

O segundo dia do Design Sprint 2.0 é o dia de decisões, entre elas, o que prototipar.

No formato original, isso aconteceria no terceiro dia, mas realizando os exercícios Mapa e

Sketching na segunda-feira, ganhou-se um dia de frente de trabalho.

No início do dia 2, ainda existem muitas etapas para votar, mas o objetivo ainda está

na decisão final.

O primeiro passo para decidir o que prototipar é o exercício mapa de calor, que é a

avaliação e votação silenciosa das ideias que cada participante acha mais interessante

preparadas no dia anterior.

Isso cria agrupamentos de esboços, que serão destacados a seguir nas

apresentações da solução. O facilitador do grupo lê para todos cada solução como forma

de nivelar o conhecimento. Depois disso, todos votam na melhor ideia a ser desenvolvida.

A votação ocorre de forma silenciosa e individual para que as ideias sejam julgadas por

seu valor, sem sofrer influência do autor.

Super-voto: O Definidor se baseia nos votos do grupo (ou não) para escolher qual

ideia será desenvolvida. Ele é incentivado a considerar os pensamentos da equipe, mas
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pode acontecer dele eleger uma solução que irá na contramão da opinião geral, porém, o

processo de validar a ideia através dos testes na fase final, traz segurança a todos de que

a escolha feita, foi acertada.

O storyboard é o próximo exercício e também foi retrabalhado levemente para o

Design Sprint 2.0.

A AJ & Smart desenvolveu um exercício chamado fluxo de teste do usuário, que

consiste no desenho individual da jornada do cliente no uso da solução seguido da eleição

coletiva e em silêncio da jornada que melhor atende o grupo. Eles usam seis post-Its para

descrever uma etapa da jornada ideal do usuário em cada um. Depois de colocar essas

etapas na parede na ordem correta, a mais votada é detalhada em um storyboard

completo.

● 3º dia

O próximo dia é o da prototipagem. O objetivo aqui é tornar esse protótipo o mais

convincente possível, para que os testadores sintam que estão próximos da experiência

real.

● 4º dia

Dia do encerramento do sprint com testes dos usuários.

Colocar pessoas reais com o perfil do cliente para interagir com o protótipo, coletar

feedbacks e melhorar a solução.

Depois de entrevistar os usuários, é possível detectar onde o produto deu certo e

onde suas suposições estavam erradas.

As perguntas feitas durante essas entrevistas devem ser baseadas nas perguntas

do sprint definidas anteriormente.

Como o Design Sprint foi desenvolvido no Google Ventures para ajudar as startups

de tecnologia, ele foi naturalmente adaptado a essas necessidades. Já o Design Sprint 2.0
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expande essa estrutura para todas as outras possibilidades de empreendimentos e

projetos.

Tornou-se claro que os sprints são versáteis e que podem ser

transformadores quando as equipes seguem o processo. Esperamos

que você se sinta motivado para conduzir seu primeiro sprint — no

trabalho, em uma organização de voluntários ou até para tentar fazer

uma mudança em sua vida pessoal. Você pode realizar um sprint

sempre que não souber bem o que fazer, ou que estiver com

dificuldades para iniciar alguma coisa, ou quando lidar com uma

decisão que envolve muitos riscos. Os melhores sprints são usados

para resolver problemas importantes, então o encorajamos a entrar

em uma grande luta. (KNAPP, 2016, p .218).

2.3 EMPREENDEDORISMO SOCIAL

A onda empreendedora está crescendo no Brasil, declara Gabriel Cardoso (2016),

despertando para a importância que o empreendedorismo exerce na construção de uma

nação social e economicamente forte.

Segundo Cardoso (2016), os brasileiros deixaram de ser empreendedores por

necessidade (aquele que perde emprego e busca empreender como fonte alternativa de

renda) para se tornar, aos poucos, empreendedores por oportunidade (aquele que

transforma uma ideia em oportunidade e estrutura uma empresa para concretizá-la).

Para Rodriguez (2019), o empreendedorismo social ganhou destaque em 2003,

quando um grupo de chefes de ONGs foi convidado para a primeira sessão de

empreendedores sociais no Fórum Econômico Mundial em Davos. Desde então, a prática

tem sido adotada globalmente por empresas, governos e organizações sem fins lucrativos.

Assim, segundo Chaves (2017), o papel do empreendedorismo social de Negócios

de Impacto Social vai além da simples gestão de recursos financeiros, muitas vezes

recebidos por doações no caso da atuação no terceiro setor. Atualmente, o
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empreendedorismo social busca atender ao complexo desafio de manter seu foco na

sustentabilidade financeira e no estímulo comunitário, com o objetivo de resolver, junto

com a sociedade, problemas sociais cotidianos.

Considerado um segmento emergente e inovador, o empreendedorismo social,

também conhecido como Setor 2.5, cuja denominação não é por acaso, já que o mesmo

encontra-se no meio do caminho, entre o segundo setor (empresas com fins lucrativos) e o

terceiro (que não visa o lucro), seu foco é a transformação da comunidade na qual essa

empresa será inserida. Assim, o seu objetivo é criar produtos e serviços que possam

solucionar, ou minimizar, problemas das mais diversas áreas sociais como educação, meio

ambiente, violência, saúde, alimentação, etc.

“Tais organizações vêm sendo denominadas da seguinte
forma: Negócios Sociais, Setor 2,5, Negócios com Causa, Negócios
de Impacto, Negócios de Impacto Social, Setor Híbrido. Neste
capítulo, opta-se por adotar o termo Negócios Sociais para identificar
esse tipo de organização. Os negócios sociais (NS), mesmo tendo
como foco principal o bem comum, diferem-se das organizações do
Terceiro Setor pelo fato de gerarem receita para manter suas
atividades e contar com a possibilidade de distribuir ou não lucros
entre os sócios.” (ANASTACIO, et al., 2018, s.p.)

Para Cardoso (2016), o empreendedor social, em vez de buscar oportunidades de

negócio, procura problemas na sociedade e propõem solucioná-los por meio de uma

empresa lucrativa.

“Não é uma ONG, uma OSCIP nem filantropia: o
empreendedor social cria uma empresa que atua em parcela
fragilizada da sociedade, muitas vezes chamada de base da pirâmide,
por meio dos mecanismos de mercado (concorrência, inovação,
lucros, investimento etc.), buscando, com isso, suavizar ou resolver o
problema e lucrando por isso. É o chamado negócio social. Funciona
assim: o empreendedorismo social cria-> negócios sociais, que
geram-> impacto social, mas também-> lucro. Autores internacionais
falam de um tríplice ponto de partida: PLANETA + PESSOAS +
LUCRO.” (CARDOSO, 2016, s.p.)

O lucro adquirido também costuma ser investido em ações que possam impactar

nesse mesmo meio, sendo essa a maior vantagem dessas ações em relação às

Organizações Não Governamentais (ONGs): a possibilidade de crescer, render lucros e
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receber investimentos, tornando o projeto autossustentável, uma vez os rendimentos

permanecem na empresa, e para a sociedade, através dos benefícios gerados.

Desvinculando-se assim a dependência exclusiva de doações, essas empresas tornam-se

verdadeiros agentes da transformação do meio em que se encontram.

“Segundo Muhammad Yunus, fundador da organização de
microcrédito Grameen Bank: O negócio social tem de ser
autossustentável, ou seja, gerar receita suficiente para cobrir as
próprias despesas. Uma parte do excedente econômico é investida
em sua expansão, enquanto a outra parte é mantida como reserva
para cobrir gastos inesperados. Portanto, o negócio social é uma
empresa que não envolve perdas e não paga dividendos, inteiramente
dedicada à realização do propósito social.” (LIMEIRA, 2018, s.p.)

Mas para Fábio Eon, em seu artigo para a Revista Responsabilidade Social (2015),

também é importante não confundir os conceitos de “empresa social” com “ações sociais

em empresas”. Ações sociais são caracterizadas pelo investimento ou destinação de parte

do lucro para apoiar projetos sociais. Por outro lado, empresa social é criada com o

propósito de solucionar alguma questão na sociedade utilizando o lucro da empresa para

esse fim. (EON, 2015, s.p.)

Empresas com fins lucrativos descobriram, também, que a prática de integrar ações

socialmente responsáveis em suas operações traz vantagens muito além da publicidade

positiva, segundo Sarah Soule, Diretora do Programa Executivo de Stanford em

Empreendedorismo Social (EPSE): “As corporações veem que algumas das melhores

oportunidades de negócios vêm da solução de problemas reais, daí sua exploração em

novos mercados e países em desenvolvimento onde as oportunidades de crescimento

ainda são expansivas ao mesmo tempo significativo.” (RODRIGUEZ, 2019, s.p.)

Outra conveniência encontrada pelas empresas com fins lucrativos em manter

compromissos sociais é sua busca por talentos diferenciados que apoiam boas causas,

pois sabem que esses profissionais buscam nessas oportunidades, muito mais do que

apenas um salário.(RODRIGUEZ, 2019, s.p.)

Até mesmo alguns governos estão integrando ideias de “negócios para o bem” em

seu planejamento, na tentativa de serem mais eficazes.
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Na prática, o empreendedorismo social é uma metodologia adaptável que pode ser

aplicada de acordo com o tipo de empreendimento e suas necessidades, porém o

propósito é o mesmo: ajudar uma organização a ser bem sucedida em sua missão

principal.

O crescente número de casos bem sucedidos de empreendedorismo social mostra

que ele pode impulsionar a inovação em quase todos os tipos de organizações.

“O crescimento do movimento de empreendedorismo social
ocorre em um momento delicado do planeta, num contexto em que
emerge a necessidade de revisão dos conceitos e práticas
hegemônicos, em que a economia e as organizações precisam inovar
e definitivamente impactar de forma positiva o mundo.” (ANASTACIO,
et al., 2018, s.p.)

Com essa dinâmica advinda de novos modelos de negócios, com consciência

social, surge também uma demanda crescente por líderes organizacionais que possam

conduzir a inovação através desse perfil.

De acordo com Rodriguez (2019), líderes de todos os tipos de organizações agora

são encarregados de ampliar as agendas sociais. Uma organização sem fins lucrativos

deve aprender a operar como uma empresa para concretizar sua visão, e uma empresa

precisa inovar modelos que beneficiem a sociedade e suas atividades empresariais. Em

breve, adotar uma mentalidade de empreendedor social será uma obrigação para todos os

líderes.

Para Cardoso (2016), empreendedores sociais iniciam e lideram mudanças na

sociedade. Trabalham para garantir que ideias tomem seu caminho e verdadeiramente

mudem o pensamento, a fala e o comportamento das pessoas. Empreendedores sociais

são agentes de mudança; eles mudam o mundo.

Aprender a inovar, seguindo essa tendência, requer uma mudança no pensamento

estratégico. Isso vale, inclusive, para líderes em organizações bem estabelecidas. Entre as

ferramentas utilizadas, encontra-se o Design Thinking, onde aprendem técnicas de

empatia com os clientes, definindo problemas e desenvolvendo protótipos rápidos para
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criar novas iniciativas sociais.

“A complexidade do mundo contemporâneo e o crescente
número de desafios de ordem socioambiental demandam cada vez
mais por inovação social. Tratar sobre esse tema significa explorar
novas ideias de soluções que sejam viáveis, éticas, e sustentáveis em
termos técnicos, financeiros e, ainda, capazes de contribuir para o
bem-estar coletivo. Nesse sentido, a metodologia de Design Thinking
adaptado para inovações sociais vem ganhando cada vez mais força.”
(ANASTACIO, et al., 2018, s.p.)

2.3.1 UM MODELO OPERACIONAL PARA MANTER A INOVAÇÃO SOCIAL

De acordo com Bignetti (2011), a inovação social é aqui definida como o resultado

do conhecimento aplicado às necessidades sociais através da participação e da

cooperação de todos os atores envolvidos, gerando soluções novas e duradouras para

grupos sociais, comunidades ou para a sociedade em geral.

Pazetto (2018), pontua que o conceito de inovação social elaborado por Bignetti

(2011) oferece três principais pontos que caracterizam este fenômeno, quais sejam: a) A

ação inovadora deve buscar uma solução para determinado problema social; b) Deve

contar com a participação de todos os atores envolvidos; e c) Precisa gerar soluções novas

e duradouras para a comunidade. Assim, é possível explorar cada um destes pontos a

partir dos resultados obtidos com a pesquisa de campo, a fim de relacioná-los.

“Inovação é valor percebido, simples assim. Ou seja, só se
pode considerar inovação quando as pessoas envolvidas (o público, o
usuário) de fato percebem uma mudança para melhor em suas vidas.
Em síntese, o produto ou serviço criado precisa ser útil e apreciado
por quem vai usufruí-lo. Sem isso, não existe inovação, segundo o
DT” (GONSALES, 2017, s.p.).

Em seu artigo para Stanford Social Innovation Review, a ex-diretora de inovação da

USAID, Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, Ann Mei

Chang (2018), argumenta que a inovação é tão essencial para o propósito social quanto

para a obtenção de lucros das empresas. Ela relata que muitas organizações abraçam

ferramentas da última moda, como concursos, ferramentas de crowdsourcing ou
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plataformas de tecnologia, enquanto suas normas operacionais há muitos anos

permanecem inalteradas. E, sem surpreender, todo o potencial transformador dessas

estratégias gera uma onda inicial de empolgação, para posteriormente as pessoas

voltarem às antigas fórmulas de trabalho. (CHANG, 2018, s.p.)

O campo da inovação social apresentou um grande crescimento com a adoção de

ferramentas modernas de inovação, porém, o resultado total conquistado costuma se

apresentar inferior em relação à soma dessas partes. Muitos profissionais têm mostrado

dificuldade em aliar as diversas técnicas ou muitas vezes acabam as utilizando de forma a

apenas preencher alguns vazios existentes em seus sistemas e ignoram o cenário como

um todo.

De acordo com Brown (2010), a tendência natural da maioria das empresas é

restringir os problemas e as escolhas a favor do óbvio e incremental. Ele acredita que,

embora essa tendência possa ser mais eficiente no curto prazo, no longo prazo torna a

organização mais conservadora, inflexível e vulnerável a ideias revolucionárias dos

concorrentes.

Como parte da pesquisa para o lançamento de seu livro, Lean Impact: How to

Innovate for Radically Greater Social Good, Chang entrevistou líderes de mais de 200

organizações para detectar quais fatores levaram a resultados expressivos e quais levaram

à estagnação ou até mesmo ao fracasso e o que ela descobriu foi que, embora cada

organização tenha empregado sua própria combinação de metodologias, a mais bem

sucedida compartilhava uma abordagem integrada à inovação que estava embutida em

seu DNA. A inovação não pode ser simplesmente fixada em estruturas de sistemas

tradicionais, ela deve ser construída na própria base de uma organização. Por essa razão,

ela crê ser necessária uma revisão radical do modelo operacional existente para as

instituições que inclui três elementos básicos, mas cruciais, que frequentemente são

negligenciados: metas, agilidade e marcadores de progresso. (CHANG, 2018, s.p.)

Para Chang (2018), a inovação não pode se limitar ao estágio inicial do processo,

mas sim se tornar parte integrante de todo o ciclo de desenvolvimento e implementação.
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Esses três pilares formam a base na qual a inovação pode prosperar. Eles ajudam a criar

uma nova mentalidade que, por sua vez, direciona as prioridades e tomadas de decisões.

(CHANG, 2018, s.p.)

A seguir, de acordo com Chang (2018), um breve detalhamentos dos três

elementos:

META: Estabeleça uma meta audaciosa

Quando falamos sobre inovação inevitavelmente chegaremos à questão dos riscos

a que estamos dispostos a correr e a nossa tolerância ao fracasso. Importante também o

papel da coragem e ousadia para desbravar o desconhecido em busca de novas

conquistas em um objetivo claro e audacioso. Muitas organizações, temendo o incerto e o

fracasso, lançam mão de metas vagas e a ausência de um objetivo possível, podem adotar

um ritmo inerte e avesso aos desafios. Se podem atingir resultados com a velha fórmula de

sempre, para que se arriscar no mar da incerteza? Segundo Ann Mei, uma meta é a

grande visão quantificável da mudança que você busca fazer no mundo, idealmente

moldada pelo tamanho e escopo da necessidade que existe.

Precisamos colocar as situações em perspectiva: se um problema afeta pessoas na

casa dos milhões, a solução atingir apenas milhares será algo inexpressivo. Infelizmente,

as intervenções sociais e ambientais são limitadas devido à orçamento, equipe, tempo ou

doações, o que leva a um progresso modesto na melhor das hipóteses.

Mas, e se invertêssemos a ordem e partíssemos da solução viável ao tamanho da

necessidade e depois encontrássemos uma maneira de reunir recursos necessários?

Muitas vezes, iniciamos essa caminhada da inovação sem uma visão concreta do nosso

destino.

AGILIDADE: Acelere seu aprendizado

Nesta etapa a preocupação é, mais que chegar ao plano perfeito, desenvolver a

capacidade de se adaptar, aprendendo rapidamente e assim, levar a uma solução eficaz.
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Isso representa a busca por formas de iterar em uma solução em um intervalo de dias ou

semanas ao invés de meses ou anos.

O Vale do Silício, por exemplo, é ponto de referência no quesito inovação, criador do

modelo de start up enxuta, que prevê um trabalho de análise e eliminação de desperdícios

em seus processos produtivos, gastando menos recursos (financeiros e horas de pesquisa

e desenvolvimento de suas equipes) e indo direto ao que realmente desperta interesse no

mercado, destacando a importância em se acelerar o ritmo de aprendizagem por meio de

ciclos de feedback construir-medir-aprender.

Trata-se do conceito de Produto Mínimo Viável ou MVP (Minimum Viable Product),

que está intimamente ligado à interação empresa-cliente, validando hipóteses e

melhorando processos continuamente. Afinal, os gastos que a maioria das empresas,

sendo elas startups ou não, poderiam evitar, estão relacionados em não testar ou validar

seus projetos antes de investir neles.

Esse conceito foi desenvolvido pelo norte-americano Eric Ries, pesquisador da

Harvard Business School e autor do livro Lean Startup (Amazon, 2012).

Em resumo, sua obra orienta na criação de produtos e serviços inovadores sempre

focando em evitar o desperdício. Dessa forma, lançando mão do MVP, cria-se uma versão

simplificada do produto, mas com suas principais funcionalidades e, a partir daí, segue-se

em seu constante aperfeiçoamento de acordo com os resultados apresentados e testando

repetidamente a aceitação dos usuários para que possa fazer as adequações necessárias

até que se atinja o objetivo ou, mudar radicalmente quando a aceitação não ocorre, esse

procedimento é conhecido como pivotar.

“No jargão empreendedor, trata-se da técnica MVP (Minimum
Viable Product, Produto Mínimo Viável), em que é criado o produto
com um conjunto mínimo de características, apenas necessárias para
que possa ser colocado imediatamente em contato com os clientes e
submetido a testes que permitirão validá-lo, aprimorá-lo e
posteriormente massificá-lo.” (CARDOSO, 2016, s.p.)
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Nenhum método é infalível, nem existe uma fórmula única para o sucesso de uma

empresa no lançamento de um produto ou serviço, mas o método da startup enxuta auxilia

na otimização do tempo e custos, além de oferecer segurança e agilidade ao testar uma

nova ideia.

MARCADORES: Avalie seu valor, crescimento e impacto

Para obter sucesso em um projeto de inovação social é preciso potencializar três

dimensões: valor, crescimento e impacto (Figura 6). Embora as opções de ferramentas

aumentem cada vez mais, as variações acabam convergindo para um subconjunto dessas

três.

Figura 6: Três dimensões potencializáveis do projeto de inovação social

Fonte: adaptado de Ann Mei Chang, 2018

Muitas inovações acabam caindo por terra por negligenciar uma dessas três

dimensões, ou, focando em uma, descompensando a outra, por exemplo, enfatizando o

design centrado no ser humano e por outro lado se tornando muito caros, ou priorizando o

modelo de negócios para alavancar seu crescimento e sacrificando um impacto mais

significativo. Assim, para evitar um desequilíbrio como o mencionado, é preciso concentrar

a atenção nos projetos que abrangem as três dimensões desde o início.
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E à medida que se eliminam as incertezas, ganha-se confiança para fazer

investimentos mais ousados e ampliar o público.

● VALOR

É preciso incentivar que as organizações envolvam os beneficiários, até certo ponto,

no design de produtos e serviços de forma que a adesão seja bem-sucedida. Quando isso

não ocorre os resultados podem ser decepcionantes.

Segundo Jean Case, uma filantropa ativamente engajada e CEO da Case

Foundation, uma organização sem fins lucrativos em Washington, DC, que investe em

pessoas e ideias que mudam o mundo, em seu artigo “6 perguntas que você deve se fazer

antes de começar o seu negócio social” (2015), em geral, os investidores estão focados

em crescimento, lucros e avaliação. Isso significa que as empresas sociais precisam de um

modelo de negócios que possa demonstrar valor nos mercados que atendem em um prazo

relativamente curto, ao mesmo tempo que permanece fiel à missão social. E significa

escolher criteriosamente parceiros e investidores que estejam em sintonia com a missão

social, para que, quando as tensões surjam, todos tenham o mesmo conjunto de valores

contra o qual as decisões são tomadas. (CASE, 2015, s.p.)

● CRESCIMENTO

É necessário pensar na escala de crescimento não como um número absoluto, mas

como uma aceleração da curva. Essa tende a ser uma reflexão tardia, algo a se considerar

depois que a solução foi testada com sucesso. Esse impulso leva à busca de fundos que

impulsionem a uma meta que vai estagnar assim que os recursos se esgotarem ao invés

do motor de crescimento ser integrado ao núcleo de um design e encontrar soluções

sustentáveis que levem ao crescimento ao longo do tempo.

● IMPACTO

Gerar impacto social que persista o grau máximo possível é o objetivo final da

inovação social. Porém, medir esse impacto é muito mais difícil e lento do que medir algo
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como compras de e-commerce.

Por consequência, em casos extremos, alguns profissionais optam por abrir mão de

medidas rigorosas e se concentram em contar o número de pessoas alcançadas ou

reduzem o ciclo de feedback para incorporar outras ferramentas demoradas e caras.

Quando o impacto não é compreendido, atenção e recursos acabam sendo

desviados de soluções mais eficazes.

APAIXONE-SE PELO PROBLEMA, NÃO PELA SUA SOLUÇÃO

Sempre que se fala em inovação, inevitavelmente vem à mente o processo de gerar

ideias únicas, que ninguém havia pensado antes.

Isso ocorre pela difusão de um conceito errôneo amplamente difundido do termo.

Novas ideias estão por aí, em cada esquina, em cada mente inquieta. Na verdade, a

maioria das boas ideias provavelmente já existem. O difícil é lapidá-las e implantá-las de

forma que realmente venham fazer diferença significativa no mundo.

Porém, sendo fiel ao objetivo inicial e mantendo-se focado nos marcadores de

progresso, em algum momento serão necessárias escolhas difíceis, afinal, a solução

imaginada pode não funcionar ou não ser a melhor alternativa. A tecnologia inovadora

pode não ser apropriada ou a oportunidade de arrecadar mais dinheiro ou estar em

evidência pode não existir.

É necessário mudar o foco de novos métodos inovadores para a institucionalização

de um modelo operacional que torne o ambiente favorável para que a inovação prospere,

para que ocorra uma mudança de mentalidade na qual percebe-se que a inovação é tão

boa quanto agir sobre ela.

Isso requer metas audaciosas que levem a sair da zona de conforto, com agilidade

no planejamento e atenção direta nos marcadores que indicam um desempenho forte.

Com esses elementos básicos dentro de seus parâmetros, as ferramentas, técnicas
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e especialistas virão para potencializar os resultados. Caso contrário, todo esforço

continuará, inutilmente, sendo usado em vão.

Enfim, o importante é ter em mente que mesmo com anos de experiência e

independente de quantos cursos foram feitos, sempre haverá algo novo a ser aprendido.

Mais do que nunca, as mudanças têm acontecido de forma cada vez mais rápidas e

exigem que os empreendedores sociais sejam flexíveis, adaptáveis e capazes de liderar

pelo exemplo.

Os melhores profissionais são aqueles que estão sempre em busca de

conhecimento e preocupados em criar ambientes nos quais sua empresa, equipes, cliente

e beneficiários possam crescer juntos.

2.3.2 COMUNICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL

Seja com motivações sociais ou visando o lucro, a comunicação é uma ferramenta

decisiva na estratégia de qualquer empresa.

Um negócio social busca impacto além das paredes de sua organização, ele

objetiva a mobilização da sociedade para defender causas, formar redes ou captar

recursos, assim, é preciso impulsionar a divulgação de seus propósitos da forma mais

eficiente possível.

Segundo o 2º Mapa de Negócios de Impacto Socioambiental publicado pela

Pipe.Social, uma plataforma-vitrine que conecta negócios com quem investe e fomenta o

ecossistema de impacto no Brasil, a comunicação é uma das maiores demandas de

empreendedores à frente de iniciativas do setor 2.5 – empresas que fazem do lucro, uma

forma de modificar a sociedade.

De acordo com a pesquisa divulgada, que mapeou 1.002 negócios, os

empreendedores sociais buscam ajuda, primeiramente, com dinheiro (48%), em seguida

com mentoria (22%) e logo depois com comunicação (19%). Parcerias e networking,
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diretamente relacionadas à comunicação, também foram apontadas como necessárias por

19% dos entrevistados.

Entre 12 de fevereiro a 15 de abril de 2019, o Instituto Nossa Causa, em parceria

com o Instituto Legado, realizou uma pesquisa sobre o cenário da comunicação no terceiro

setor e levantou 414 respostas de organizações da sociedade civil.

Em uma escala de 1 a 5, na qual 1 representa ‘nada importante’ e 5 ‘muito

importante’, quando questionadas sobre a importância da comunicação e marketing, a

pontuação média foi de 4,1 pontos, isso demonstra que essas organizações consideram

comunicação e marketing importantes.

Quando perguntadas sobre suas principais necessidades, no contexto da

comunicação e marketing, as organizações citaram com maior frequência recursos

humanos para a execução das atividades (15%) e de uma campanha para captação de

recursos (15%). Também foram apontados fortalecimento e reconhecimento de marca

(13%), recursos financeiros (11%), site (8%), redes sociais (6%) e

estruturação/planejamento (5%).

O que muitos empreendedores, que estão planejando investir em comunicação

costumam se perguntar é por onde começar. E é preciso entender que,

independentemente do setor, todas as estratégias de uma empresa passam pela

comunicação.

Sem uma boa divulgação, dificilmente será possível concretizar os planos e atingir

as metas esperadas.

E para isso, entender em qual fase de maturidade o negócio se encontra, se ele

possui uma equipe de comunicação e marketing, se tem redes sociais e sites, qual o

público-alvo que espera atingir e onde quer chegar são fatores muito relevantes.
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ESTRATÉGIAS EM COMUNICAÇÃO

Algumas das principais formas de trabalhar a comunicação:

Assessoria de Imprensa – serve como ponte entre a iniciativa social e os veículos de

imprensa para conquistar visibilidade positiva, reconhecimento da marca e fortalecer

imagens sem que precise pagar por um espaço.

Inbound Marketing – conjunto de estratégias de marketing com o propósito de atrair

novos clientes, parceiros, voluntários e/ou investidores usando conteúdo relevante em

sites, blogs e redes sociais.

Redes Sociais – geração de conteúdo, interação com seguidores, gestão do

engajamento do público e monitoramento dos resultados. Foco em transformar seguidores

em potenciais clientes, parceiros ou apoiadores.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

Uma das características que faz o podcast ser tão atrativo e despertar o interesse

dos mais diversos grupos é a flexibilidade. Ao contrário de outras mídias tradicionais, como

rádio ou TV, não existe um padrão ou regra a se seguir para desenvolver um podcast. Há

variadas formas, com infinitas combinações de programas e equipamentos, tanto quanto a

quantidade de assuntos que podem ser abordados, da forma como convier a quem se

propuser a fazer.

Porém, pode-se observar cinco etapas que são comuns a todos os podcasts:

produção, gravação, edição, publicação e distribuição. Variáveis à parte, para se

desenvolver um podcast é necessário percorrer todas elas.

Pretende-se, com o intuito de potencializar o desenvolvimento de qualquer podcast,

inserir o Design Sprint como ferramenta que ajudará a nortear essa trajetória de forma

mais consciente, planejada e, por fim, produtiva.

Assim, como mencionado acima, a respeito da flexibilidade na criação de um

podcast, o Design Sprint possui essa característica em comum, de forma que, para essa

proposta, se adequa à linha lógica do sprint como suporte. Contudo, será preciso ajustes e

adaptações de acordo com o projeto a ser desenvolvido.

É importante ressaltar que o propósito principal é desenvolver um raciocínio que

organize e potencialize essa tarefa para que a mesma tenha maiores chances de ser bem

sucedida.

Para Lopes (2018), existem inúmeras motivações para se começar a fazer um

podcast: apresentar um produto ou serviço; falar sobre um tema que se goste, estude ou

entenda; criar um canal para o seu business; ou simplesmente reunir os amigos para um

papo de boteco, estão entre as mais comuns.

Mas, independente da motivação, ele percebe que o que todos tem em comum é a

constante busca por melhorar sua atração e aprimorar a qualidade de forma a ampliar sua
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audiência e fidelizar seus ouvintes. Ele acredita que seja esse espírito, essa dedicação,

que torna o podcast brasileiro tão atraente.

3.1 PLANEJAMENTO

Como relatado na fundamentação teórica, a maioria dos podcasts criados, são feitos

de forma amadora e despretensiosa, sendo assim, dificilmente perduram mais que um ano.

Seguindo o raciocínio de Lopes (2018), propõe-se aqui uma reflexão guiada por três

perguntas de forma que se conquiste a clareza e certeza necessárias para começar o

processo de produção de forma planejada e com a motivação para alcançar os objetivos,

essa dinâmica remete ao exercício dos 5 POR QUÊS, uma das ferramentas do Sprint.

● POR QUÊ? Qual é a razão para fazer o podcast? Um novo hobby ou

trabalho, um novo canal de comunicação com os clientes, uma vitrine para

expor os conhecimentos em determinada área. Ter em mente de forma clara

a motivação que leva a começar um podcast será determinante na hora de

seguir os passos para desenvolvê-lo e também essencial para dar novo

impulso nos momentos críticos.

● COMO? Aqui será analisado quais serão as etapas para a produção do

podcast em questão e suas particularidades em si. Será necessária alguma

preparação para cumprir essas etapas? Existe algo que se precise estudar?

Será realizado sozinho ou terá que (por necessidade ou opção) buscar ajuda

de outras pessoas. Talvez até mesmo contratando alguém para auxiliar em

etapas específicas do processo, se for o caso.

● PARA QUÊ? Qual o objetivo a alcançar com esse podcast? Momentos de

alegria e descontração com os amigos? Enriquecer um portfólio profissional?

Melhorar o atendimento aos clientes? Ensinar alguma coisa? Fazer seu

marketing pessoal? Ganhar algum dinheiro?

Aqui também é o momento de perguntar: o que poderia impedir de alcançar esse
objetivo? E assim, traçar estratégias para contornar possíveis obstáculos.
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Tendo as questões acima respondidas, como norte, dá-se início ao processo,

entrelaçando, ao longo do sprint, o passo a passo do desenvolvimento do podcast, com os

recursos de design disponíveis que mais se adequem às necessidades presentes. Por fim,

será possível extrair os pontos fortes e as questões por aprimorar ou refazer, e isso é o

“pulo do gato” para garantir que além da praticidade de se criar um podcast, ele será

também bem-sucedido no que foi proposto.

Os artefatos possuem sua própria especificidade

discursiva, ou linguagem, que podemos tentar traduzir para o

registro verbal por meio de abordagens como a “semântica

do produto”, campo que estuda a “fala” dos objetos, ou seja:

como suas características visuais e morfológicas sugerem

significados e relações. Se os artefatos carregam

informações, necessariamente, e estas têm sua origem nas

associações que fazemos entre aparências e contextos,

então é possível induzir o usuário, por meio da aparência, a

depreender do objeto determinadas ideias. Ou seja, para

recorrer a uma analogia, é possível programar o artefato.

(CARDOSO, 2016, s.p.)

O diferencial de um Design Sprint vem de reunir uma equipe multifuncional para

colaborar pessoalmente. O tamanho ideal do grupo é de cinco a sete pessoas, porém,

reforçando o perfil flexível da ferramenta, pode-se trabalhar individualmente, seguindo a

linha de raciocínio desenvolvida através dessa ferramenta, ou até mesmo grupos maiores,

porém, fragmentados em equipes menores.

Outro ponto a ser definido é o tempo que será disponibilizado para essa missão.

Seja cinco dias, como o Sprint “raiz”, quatro como o Sprint 2.0 ou o tempo que for possível

reservar de acordo com o prazo pretendido para implementar a ideia. Uma das

características marcantes do Design Sprint é o prazo curto que provoca uma sensação de

urgência e direciona o foco dos participantes a uma trajetória curta mas que também pode

ser percorrida novamente em um refinamento posterior.

Também existem diversas ferramentas, que podem ser utilizadas de acordo com o

perfil do podcast a ser desenvolvido. Talvez umas funcionem para um modelo com um
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determinado objetivo e não seja tão proveitoso para outro que encontrará em uma outra

ferramenta os resultados que procura. Aqui, no decorrer das fases, serão demonstradas

apenas algumas das que podem ser encontradas na página do Design Sprint do Google.

Assim, seguindo a linha de raciocínio, a partir das fases do sprint: na fase 1,

entender e mapear o desafio e na fase 2 definir o perfil a seguir com o podcast. Na fase 3,

esboçar soluções concorrentes no papel. Na fase 4, tomar decisões e transformar as

ideias em um modelo de podcast que possa ser testado com o público-alvo. Na fase 5,

construir um protótipo realista, nesse caso, um piloto do podcast. E, por fim, na fase 6,

fazer um teste com ouvintes com o perfil definido. (Figura 7)

Figura 7: Fases do Design Sprint

Fonte: adaptado de https://designsprintkit.withgoogle.com/, 2021

3.2 ENTENDER

A proposta da primeira fase do Design Sprint é ENTENDER o desafio a ser

superado. E não se deve ter medo de ousar. Segundo Knapp (2016), quanto maior

o desafio, melhor o sprint. Quando ele e sua equipe conversam com as startups sobre

os sprints e as encorajam a atacar seu problema mais importante. Conduzir um sprint

requer bastante energia e foco. Não se deve limitar a ganhos pequenos, ou ao “projeto
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bom de se ter”, pois ninguém vai se empenhar ao máximo.

Na página do Design Sprint da Google, é possível conhecer o Sprint Brief,

que é um recurso que visa alinhar a equipe sobre as metas e resultados do Sprint.

Como um documento que pode ser compartilhado, quando se trabalha em grupo ou

também uma forma de registrar o que desenvolver individualmente. É uma ótima

forma de trabalhar na elaboração do Sprint Challenge e dos métodos que se usará

para atingir os objetivos. Ele também deve incluir o histórico do projeto, as decisões

tomadas e servirá de apoio para organizar os especialistas e participantes do

Lightning Talk. Este é o método que busca convidar especialistas em conhecimento

do projeto em questão (aqui, o podcast com o seu objetivo) para analisar a proposta

dos ângulos de negócios, usuários, concorrentes e tecnológicos.

Etapa 1: Produção

A etapa de produção abrange alguns pontos básicos para a criação e futura

manutenção do podcast, elementos que devem ser pensados antes da publicação

do primeiro programa e também depois, no processo de preparação de cada

episódio.

Nesta fase ocorre a análise dos itens: público, tema, formato,
participantes, pauta, e periodicidade.

De acordo com Lopes (2018) na PodPesquisa de 2014, os aspectos

considerados mais importantes pelos ouvintes na produção de um podcast eram:

entretenimento, qualidade do áudio, utilidade do conteúdo, frequência de

publicação, facilidade de acesso, locução, músicas e tamanho dos arquivos

(Quadro 1)
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Quadro 1. Aspectos mais importantes para os ouvintes de podcast.

Respostas Valores

Entretenimento 90,41%

Qualidade do áudio 78,46%

Utilidade do conteúdo 76,71%

Frequência de publicação 55,94%

Facilidade de acesso 42,48%

Locução 39,79%

Músicas 17,65%

Tamanho dos arquivos 6,58%

Fonte: Lopes (2018)

A partir desses dados, e tendo em mente o que precisa ser feito e quais aspectos

deve-se considerar, dá-se início a análise de cada uma das etapas do processo de

produção.

PÚBLICO

Em seu artigo, “Podcast: O que é e guia completo para criar um de sucesso”, Neil

Patel (2019), explica que o desenvolvimento do podcast segue os mesmos princípios de

qualquer outra mídia, partindo de um público-alvo e tema central.

Com o intuito de conhecer o perfil dos ouvintes de podcast, a ABPOD (Associação

Brasileira de Podcasters) lançou a PodPesquisa. Na edição de 2019, a média de idade do

ouvinte de podcast passou de 29 para 28 anos. Observa-se também um crescimento do

público feminino, apesar do masculino ainda ser majoritário. Assim, encontramos um

público de maioria jovem, mas que 72% são homens e 27% são mulheres.

Como o podcast é uma mídia de nicho, os conteúdos são altamente segmentados,
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isto é, voltados para públicos muito específicos. Assim, se observamos os podcasts mais

famosos, apenas confirmamos essa realidade, já que os mesmos abordam os mais

variados temas como universo geek, política, gastronomia e esportes.

Percentualmente, Cultura POP (e política) cresceram 13,1%, em números absolutos

de respostas a categoria Feminismo foi destaque com um aumento de 699 respostas.

(Quadro 2)

Quadro 2: 20 Podcasts mais citados pelos ouvintes em 2019

1. NERDCAST

2. GUGACAST

3. MAMILOS

4. XADREZ VERBAL

5. ANTICAST

6. PROJETO HUMANOS

7. NÃO OUVO

8. BRAINCAST

9. MATANDO ROBÔS GIGANTES

10. POUCAS

11. EU TAVA LÁ

12. NARUHODO

13. SCICAST

14. FORO DE TERESINA

15. RAPADURACAST

16. MUNDO FREAK

17. HOJE TEM PODCAST
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18. UM MILKSHAKE CHAMADO WANDA

19. DECRÉPITOS

20. CAFÉ DA MANHÃ

Fonte: adaptado de PodPesquisa 2019

Assim, é preciso mapear o público-alvo de acordo com o perfil do podcast e, após,

construir as personas de acordo com o assunto que se pretende abordar.

Aqui pode-se utilizar o recurso do mapa da empatia. Segundo Guilherme Lacerda

em “Design Sprint: o segredo das estratégias efetivas” (2018), Personas e Mapa da

Empatia são duas ferramentas totalmente complementares e cruciais em qualquer sprint.

As personas auxiliam a manter o foco no usuário, direcionando soluções e também

dando suporte na tomada de decisões. São personagens fictícios que simulam alguns

comportamentos e necessidades e até mesmo algumas características significativas do

público-alvo.

Já o Mapa da Empatia (Figura 8), como o próprio nome sugere, é um exercício que

facilita a criação da persona, propondo colocar-se no lugar do cliente ou usuário, para

conseguir olhar o mundo por sua ótica e assim compreendê-lo. Através de pesquisas feitas

com pessoas que integram o público-alvo, utiliza-se os dados coletados para identificar

padrões ou extremos que as caracterizam (faixa etária, classe social, perfil

comportamental). A partir daí, dividindo-os em categorias como dores, necessidades e

sentimentos, em quadrantes que facilitam a visualização e que norteiam o

desenvolvimento de produtos e serviços, cria-se personagens com nomes e histórias que

auxiliem a ilustrar os anseios desse usuário fictício.
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Figura 8: Mapa de empatia

Fonte: Resultados Digitais (https://resultadosdigitais.com.br/blog/mapa-da-empatia/), 2021

A definição do público está diretamente ligada à escolha do tema, do formato e da

linguagem do podcast.

Ao produzir o podcast é preciso focar em quem se pretende alcançar, quem serão

as pessoas que se gostaria que ouvisse o programa, e preparar o conteúdo com foco

nesse objetivo. Ainda que outras pessoas com perfil diferente venham a ouvi-lo, a definição

do público tem influência direta sobre a forma de conduzir o programa e como se comunica

com ele.

©2021 Dissertação de Mestrado 70

https://resultadosdigitais.com.br/blog/mapa-da-empatia/


Centro Universitário Teresa D'Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e

Inovação - Mestrado Profissional

“Todas as pessoas que tem público diante de si devem se

perguntar o que esse público quer ou precisa assistir ou ouvir. Por

isso, todos os comunicadores precisam conhecer o seu público,

especialmente o apresentador de programa. Ao apresentar um

programa tenha uma ideia das pessoas que ouvem o programa.

Pergunte, conheça, observe, atenda, e você poderá saber qual é o

perfil desse público. E por que tudo isso? Porque você precisa falar na

linguagem que esse público entenda. Simples assim. Não adianta

caprichar o máximo numa linguagem que será pouco aproveitada pelo

perfil dessas pessoas. Pense nisso! O comunicador tem sempre a

responsabilidade de se adequar ao público, e não o contrário.”

(ANDRADE, 2020, s.p.)

TEMA

Como já mencionado anteriormente, as possibilidades de temas para serem

abordados em um podcast são infinitas. Assim, independente do propósito que motiva a

escolha do que se vai falar, aconselha-se optar por um assunto no qual o podcaster tenha

domínio para que possa criar um conteúdo diferenciado e que de fato agregue valor ao

ouvinte.

Depois deve-se levar em conta o perfil do público-alvo que foi mapeado no processo

anterior para definir a melhor abordagem.

Segundo o e-book do SEBRAE, Como fazer um podcast (2020), outra dica para

testar se o tema escolhido é um bom assunto para o podcast é escrever todas as ideias

que tiver relacionadas ao assunto-chave. Se ocorreu 20 ou 30 com facilidade, esse será

um tema que, provavelmente, renderá bons podcasts.

Foi desenvolvida uma comparação com os resultados da Podpesquisa de 2014, em

que perguntavam se haveria algum tema que, na opinião do ouvinte, era abordado em

excesso e os resultados da Podpesquisa de 2019, no qual é respondido que tipo de

podcast o ouvinte estava habituado a escutar, percebe-se que, além de, em 2014, metade

dos ouvintes acreditaram que nenhum tema era explorado em excesso, em 2019,
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continuaram com temas como humor e entretenimento, televisão, séries e cinema, games

e tecnologia entre os mais ouvidos. (Quadro 3)

Quadro 3: Podcasts que os ouvintes mais estão habituados a escutar

Respostas Valores

Nenhum tema é explorado em excesso 49,93%

Cinema 29,08%

Humor 26,40%

Games 24,46%

HQ 15,64%

Tecnologia 14,16%

TV 11,49%

Ciências 5,24%

Música 5,13%

Notícias 4,59%

Sexo 3,77%

Esportes 3,13%

Religião 2,96%

Arte 2,84%

Negócios 2,67%

Educação 2,57%

Saúde 1,72%

Fonte: Podpesquisa 2014
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Esses resultados mostram que há, inclusive, espaço para novos podcasts com os

mesmos temas dos programas já existentes, como defende Lopes (2018):

Assim, não se acanhe caso resolva falar sobre um

tema que já é considerado “batido”. Se houver preocupação

com a qualidade do programa, criatividade e originalidade na

abordagem dos assuntos, tenho certeza de que você e sua

equipe serão capazes de acrescentar seus pontos de vista,

conquistar sua audiência e ganhar seu espaço na podosfera.

(LOPES, 2018, s.p.)

Ainda, Lopes (2018) alerta que, deve-se lembrar de que as definições do público e

do tema estão diretamente conectadas e influenciarão também o formato e a linguagem do

podcast, próxima etapa a se desenvolver.

FORMATO

Segundo Patel (2019), essa é a hora de fazer o benchmarking, comparando

estratégias da concorrência para descobrir o que funciona no podcast.

Seria interessante, inserir nesse momento as Lightning Talks, ou Conversas

Relâmpago, aqui pode-se lançar mão de contatos que são referência no tema escolhido,

bem como, colegas da área para contribuir. Como dito anteriormente, podcasters tem forte

interesse em que essa midia se desenvolva e conquiste espaço a cada dia.

Caso o podcast seja desenvolvido em equipe, é interessante que os principais

membros liderem essa conversa, pois esse processo os auxiliará a ter voz no projeto e

desenvolverá um senso de propriedade sobre o resultado do projeto.

De acordo com a página da Google, do Design Sprint, os tópicos do Lightning Talks

podem variar de Sprint a Sprint. Eles podem incluir um resumo de uma pesquisa prévia

sobre o assunto em questão, inspiração em outros projetos semelhantes, etc.

O importante é lembrar que essas conversas, como o próprio nome já indica, devem

ser concisas (10 a 15 minutos) para que as informações possam ser destiladas e
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absorvidas rapidamente pela equipe. E, em tempos de pandemia, também é interessante

ressaltar que essas trocas de ideias não precisam ser presenciais, podem ocorrer de forma

remota.

Retomando o assunto de referências na área, programas como o Nerdcast, que está

no ar há mais tempo e encabeça a lista dos mais citados na podpesquisa de 2020, adotam

o formato de papo entre amigos e servem de referência para muitos podcasts que estão

em atividade. Apesar de existirem variações entre eles, muitos podcasts são considerados

parecidos, devido ao uso desse mesmo modelo, que, de acordo com Lopes (2018),

também por isso é rotulado como sendo o formato padrão do podcast brasileiro, embora

não exista um “formato padrão”.

No e-book do SEBRAE (2020), observa-se alguns formatos que são utilizados em

podcasts. É importante analisar qual deles melhor atenderá ao nicho escolhido e ao

assunto que vai se tratar.

Seguem alguns exemplos:

• Podcast solo: apresentador e microfone. No podcast Café Brasil, o apresentador e

escritor Luciano Pires aborda temas como cidadania, educação e política.

• Entrevistas com especialistas: apresentador e um convidado. O podcast Mamilos

traz pontos de vista de diferentes pessoas sobre assuntos polêmicos, com a apresentação

de Juliana Wallauer e Cris Bartis.

• Storytelling: o Escriba Café é referência quando o assunto é contação de histórias.

Christian Gurtner assina a produção que traz histórias e curiosidades sobre a humanidade.

• Múltiplos apresentadores: no podcast Aos Cubos, André Aloi, Juh de Oliveira e

Victor Albuquerque dividem o microfone para falar sobre entretenimento.

• Bate-papo: o podcast de humor e entretenimento Não Ouvo é um grande

bate-papo entre os amigos Mauricio Cid, Luide, Braian e Igor em torno de temas variados.

Esse tripé, o mapeamento de público, interesse de conteúdo e formato, será a
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linha-guia para a produção dos podcasts.

Dentro do formato deve-se considerar, ainda, a duração do programa. Para a

maioria dos ouvintes de podcast brasileiros que participaram da PodPesquisa 2014, o

formato preferido era com 90 minutos ou mais. Deve-se pensar bastante na relação entre

formato e duração, procurando evitar que isso resulte em um programa monótono e

cansativo para a audiência.

Por fim, deve-se considerar a linguagem coerente com todo o projeto traçado até

aqui. Lopes (2019) sugere que um bom exercício é se colocar no lugar do público e se

perguntar: “De que forma eu gostaria que falassem comigo?”.

Claro que um podcaster pode produzir o seu

programa sem pensar no público, simplesmente falando o

que e do jeito que quiser, e quem quiser ouvir, que ouça. No

entanto, o público percebe quando há um esmero dos

produtores nesse sentido, e o reflexo disso pode ser

observado no aumento e na fidelização da audiência. A

interatividade com o público através de e-mails, redes sociais

e comentários no blog / site também contribuem para isso.

(LOPES, 2018, s.p.)

E qual seria a lógica de toda a análise anterior, se não for para se preocupar em

manter uma comunicação bem sucedida com o ouvinte?

PARTICIPANTES

Além dos fatores anteriormente mencionados, a escolha dos participantes é

fundamental para definir a identidade de um podcast. Isso se aplica tanto aos integrantes

fixos como também aos convidados eventuais.

Contar com a participação de convidados é uma estratégia eficaz para aumentar a

relevância do podcast. Assim, é interessante incluir especialistas, influenciadores e outras

pessoas interessantes no planejamento dos programas.
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Entre os participantes de um podcast estão a equipe fixa - o casting - e os

convidados. Os integrantes fixos geralmente compartilham alguma afinidade entre si ou

com o tema do programa.

Em alguns podcasts, é comum escolherem um de seus integrantes para atuar como

host (apresentador principal), mas é possível também que duas ou mais pessoas

compartilhem essa função, juntas ou intercaladas, no mesmo programa ou em programas

diferentes, ou que até mesmo a figura do host seja dispensada e que todos tenham o

mesmo papel na condução do programa.

No entanto, a existência de um host pode apresentar uma vantagem, facilitando o

processo de gravação, já que ele pode assumir o papel de condutor da pauta, ficando

alerta aos momentos em que há dispersão do assunto, trazendo os participantes de volta

para o tema.

Lopes (2019) também chama a atenção para outra figura, além do host, que

contribui bastante para a dinâmica do programa, que é o do “contraponto” ou “escada”,

aquele integrante que pode fazer um tipo “do contra”, pra apimentar o papo, ou ainda dar

as deixas para outros participantes inserirem comentários, piadas, observações, etc.

Antes de mais nada, o ideal é cultivar sempre uma sintonia entre os participantes,

de forma a incorporar no podcast os melhores traços de cada um.

E, com o passar do tempo, a cada episódio, os elementos do grupo irão desenvolver

uma afinidade que ajudará bastante no ritmo da gravação, sabendo distinguir os momentos

certos para interagirem e ajustando o timing de suas participações durante os diálogos.

Há também outra forma de se apresentar o programa, que é sozinho. Afinal, a

formação em equipe não é uma obrigatoriedade, e esse formato pode ser tão interessante

quanto o outro. No entanto, é preciso habilidade para se conduzir dessa forma, de modo

que o programa não se torne enfadonho.

É recomendado procurar referências de modelos bem sucedidos nesse formato para

tentar implementar no projeto em questão.
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PAUTA

Simples, flexível, porém, indispensável. A pauta organiza a ordem dos assuntos a

serem abordados durante a gravação do podcast. Seja uma lauda detalhada, construída

em equipe, através de pesquisas minuciosas e compartilhada on-line, uma página com a

relação de itens a serem abordados durante a conversa, um rascunho em bloco de papel

ou, até mesmo, ideias organizadas na cabeça de alguém.

Ela traz segurança para que não se perca no tempo e não se divague demais no

assunto abordado, mesmo para os mais habilidosos em improviso.

A forma como a pauta é construída vem de acordo com o formato e tema do

podcast e seu nível de detalhamento sobre o assunto a ser tratado. Programas técnicos ou

históricos costumam demandar uma grande quantidade de informações e, por

consequência, pautas mais trabalhadas. Com o tempo, o processo de elaboração da pauta

tomará forma naturalmente, conforme a identidade do podcast.

De acordo com Lopes (2019), alguns programas como o Café Brasil ou o Radiofobia

Classics, por exemplo, são 100% roteirizados, e suas pautas contém cada palavra que

será dita pelos apresentadores durante a gravação, seguindo o modelo utilizado no rádio,

sem improvisos.

Já programas com temas baseados em opiniões ou experiências pessoais dos

participantes, costuma haver apenas uma relação de tópicos sobre o que será abordado

na gravação, deixando que a conversa se desenvolva naturalmente e favorecendo o

improviso. É comum, nesses casos, a gravação durar horas e haver vários momentos de

dispersão do assunto, o que geralmente é ajustado posteriormente, no processo de

edição.

Enfim, além da pauta ser útil para organizar as informações, ela auxilia também no

controle do tempo de gravação, mantendo o foco no tema e evitando dispersões que

provavelmente seriam cortadas depois.
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CRONOGRAMA DE PAUTAS

A frequência de lançamento de episódios é essencial para fidelizar os consumidores

do podcast. Isso porque os ouvintes serão notificados a cada conteúdo novo e, assim,

aumentando as chances de se habituar a escutar o programa. Por essa razão, o

cronograma de pautas é fundamental para o seu sucesso.

Assim, recomenda-se a utilização de um calendário de produção e lançamento.

Deve-se considerar o tempo de produção de cada episódio para encaixar os assuntos nos

dias definidos e até mesmo divulgar no episódio anterior. Ao fazer o planejamento, deve-se

levar em conta as celebrações locais e datas que façam sentido para o tema que vai ser

abordado. É interessante levar como pauta assuntos que estão em alta, como tendências

ou notícias recentes.

Por exemplo, se o podcast fala sobre corrida de carro, possivelmente, o dia em que

Ayrton Senna faleceu é um gancho para o conteúdo.

Abaixo, segue um modelo básico para se estruturar a apresentação de um podcast:

● Apresentação dos integrantes: apresente cada integrante do podcast, sua

função e alguma curiosidade para descontrair

● Apresentação do tema: introduza o assunto que será abordado e estimule o

ouvinte com pistas do que vem por aí

● Subtemas em específico: mencione os subtemas que podem ser relevantes

para a discussão

● Curiosidades: complemente com algumas curiosidades ou polêmicas

● Opiniões dos participantes: abra para a participação dos convidados e medie

as falas de cada um, fazendo comentários

● Contato do convidado: dê um espaço para que o convidado divulgue seu

trabalho e deixe o contato

● Finalização: termine o programa agradecendo ao ouvinte, estimulando a

interação e deixando um teaser para o próximo episódio.

©2021 Dissertação de Mestrado 78



Centro Universitário Teresa D'Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e

Inovação - Mestrado Profissional

PERIODICIDADE

Como detalhado no referencial teórico, o que difere um podcast de qualquer outra

atração em áudio na internet é o fato de ele poder ser assinado e recebido

automaticamente através do feed. Assim, por meio de uma assinatura, o ouvinte decide

receber as atualizações e aguarda cada novo episódio de acordo com a frequência

estabelecida pelo podcast em questão.

Para Lopes (2019), a definição da periodicidade do podcast é a primeira

manifestação de consideração e respeito de um produtor de conteúdo para com seu

público.

E é a partir da definição da frequência de publicação dos programas que se

organiza todo o processo de produção de cada episódio abordado até aqui: definir o tema,

escolher os participantes e preparar a pauta.

Na PodPesquisa 2014, verificou-se que o ouvinte médio de podcast no Brasil

prefere programas semanais. Porém, quando observa-se que para a maioria dos

produtores o podcast é um hobby, e que é dedicado a ele apenas o tempo livre, pode-se

imaginar que a manutenção de uma periodicidade definida é uma tarefa árdua e sentida

através da cobrança do público por novos episódios.

O ideal é ter em mente que não deve se esquecer que sem o público, um podcast

não tem razão de existir e assim, traçar uma estratégia, fazendo uma relação de todo o

processo de produção, marcando o tempo que leva para concluir cada uma das etapas, e

a partir daí manter um esforço para definir uma periodicidade que consiga cumprir, de

forma que aumente as chances de conquistar uma audiência fiel e acostumada ao modelo

episódico.

PREPARANDO O PODCAST PARA IR AO AR:

● A escolha de um nome para o podcast, deve ser considerada com atenção. É

interessante que o mesmo antecipe o conteúdo ao qual o ouvinte terá

acesso, mas vale lembrar que isso não é regra. Mas ajuda.

● Ao nomear os episódios, o uso de palavras-chaves que a audiência poderá
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procurar aumenta, também, as chances de ser encontrado.

● Resumo sobre o podcast: espaço para compartilhar qual conteúdo será

entregue e o que o ouvinte vai encontrar no podcast. É importante inserir as

palavras-chaves relevantes com a intenção de ser localizado.

3.3 DEFINIR

Avaliar tudo que foi compreendido na primeira fase e, com essas informações,

estabelecer um foco. Aqui é o momento de DEFINIR a partir de um contexto específico e

objetivando os resultados desejados de soluções potenciais. Essa fase termina com a

escolha de um ponto específico para a Sprint, bem como metas para o sucesso.

Como explicado no começo deste capítulo, o proposto neste estudo é utilizar a linha

de raciocínio do Design Sprint como fio condutor e potencializador no desenvolvimento de

podcasts. É preciso sempre lembrar que esta é uma ferramenta baseada em uma

metodologia flexível. Assim, é proposta uma forma de seguir, utilizando alguns recursos

que poderão ser adaptados como melhor convier a quem se dispuser a abraçar um projeto

semelhante.

Seguindo esse raciocínio, aqui inserimos a Jornada do Usuário, que é uma

representação gráfica das etapas de relacionamento do usuário com o produto para

visualizarmos a experiência do ouvinte e recapitular cada ponto analisado no item

Produção, e dessa forma, poder fazer escolhas ou modificações do que já havia sido

pensado para produzir o podcast em questão.

Esse “exercício” é muito útil para identificar possíveis falhas ou acontecimentos

inesperados. Deve-se primeiro listar as etapas que ilustram a forma como o público-alvo

vai interagir com o podcast. Seja com o conteúdo ou com as plataformas escolhidas. É

preciso se colocar no lugar do ouvinte, e pensar em todas as possíveis dificuldades ou

dúvidas que ele poderia enfrentar. É necessário, também, organizar as etapas em uma

ordem lógica para facilitar a compreensão das expectativas e da realidade analisada.
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Figura 9: Etapas da produção do podcast

Fonte: Podcast – Léo Lopes (2019)

Após revisitar todas as etapas analisadas na fase “ENTENDER” e “DEFINIR” o

alvo, passa-se para a próxima fase: “ESBOÇAR”.

3.4 ESBOÇAR

Seguindo a linha de raciocínio, chegamos ao SKETCHING, que nada mais é que

“rascunhar” as ideias do que será prototipado durante o Sprint. Aqui, cada membro da

equipe (ou o podcaster que optar por seguir essa jornada de forma individual) gera e refina

soluções a um único esboço.

Assim, caso surjam, nesse momento, várias ideias ou variações sobre como dar

identidade ao podcast, pode-se utilizar o recurso do Mapa de Calor, para selecionar ou até

mesmo auxiliar na organização de pensamentos.
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Recapitulando e contextualizando essa dinâmica: colocar em vários posts its

sugestões e ideias de forma anônima para uma avaliação silenciosa. Após, organizar por

afinidade de assuntos e posterior votação com marcadores em cada post it.

3.5 DECIDIR

Após a votação, é o momento de DECIDIR o caminho a ser seguido e, nesse

momento, adotando a versão atualizada do Design Sprint, a 2.0, pode-se utilizar o Fluxo
de Teste do Usuário, para desenvolver o roteiro do episódio piloto.

Nessa fase, a equipe finaliza a direção ou conceito a ser prototipado da forma como

for necessário o nível de detalhamento deste roteiro.

É difícil encontrar boas ideias. E mesmo as melhores

enfrentam um caminho de incertezas em direção ao sucesso

no mundo real. Essa é a realidade tanto para quem

administra uma startup quanto para quem dá aulas ou

trabalha em uma grande organização. (KNAPP, 2016, p.23)

3.6 PROTOTIPAR

Agora é o momento de materializar todo o conceito trabalhado ao longo das fases

anteriores: chegou a hora de PROTOTIPAR. Aqui, gravando e editando o piloto.

O último passo do processo de design, a

materialização da alternativa escolhida. Ela deve ser revista

mais uma vez, retocada e aperfeiçoada. Muitas vezes, ela

não é nenhuma das alternativas, isoladamente, mas uma

combinação das características boas encontradas em várias

alternativas. A melhor alternativa apresentada na forma de

um produto industrial, se converte então - através de diversas

etapas - em um protótipo e cabeça de série. (LOBACH, 2001,

p.155)
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Segundo Knapp (2019), para obter resultados confiáveis no teste do produto é

preciso simular algo realista que com ele possa se extrair reações genuínas do público-

alvo. Eles batizaram o padrão de realismo do produto a ser testado como “Qualidade

Cachinhos Dourados”, pelo fato de não se recomendar gastar tempo demais (ou de

menos) na confecção de um protótipo.

O piloto pode ser entendido como o protótipo do Podcast. Aqui, ele será nosso MVP.

Pretende-se, através da análise de reações com esse primeiro arquivo de áudio, focar na

reação dos ouvintes e sentir se o mesmo provocará as sensações esperadas. Como

ilustrado ao longo do processo, não é algo tão complexo para se desenvolver.

Etapa 2: Gravação

Para Lopes (2019), a gravação é uma das etapas mais importantes do processo de

produção de um podcast, uma vez que se trata de uma atração em áudio. E, de acordo

com a Podpesquisa de 2014, relatada em seu livro, depois do caráter de entretenimento, a

qualidade do áudio é o aspecto considerado mais importante, seguido da utilidade do

conteúdo e da frequência de publicação dos podcasts.

O fato de muitos podcasters serem amadores e não possuírem a bagagem técnica

necessária para zelar pela qualidade da gravação, faz com que esperem corrigir na edição

problemas que poderiam ser facilmente evitados com um áudio bem captado. E quanto

melhor for a qualidade da gravação, melhor será o resultado do programa quando

finalizado.

De acordo com Patel (2019), para gravar um podcast de qualidade é preciso se

atentar a três pontos: um ambiente silencioso, um bom microfone e softwares adequados.

Assim, iniciando com muita dedicação, porém poucos recursos, é possível procurar

um local para gravar em que não se tenha tanta incidência de ruídos, mesmo assim, serão

necessários ajustes na edição.

Há diversos modelos de microfones acessíveis no mercado e há, também, quem

©2021 Dissertação de Mestrado 83



Centro Universitário Teresa D'Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e

Inovação - Mestrado Profissional

opte por gravar diretamente no celular. Para gravação e edição, o clássico software

Audacity, que tem a vantagem de ser gratuito, é uma boa opção para se começar.

Como já mencionado, para a criação do protótipo/piloto, não é necessário demandar

grandes investimentos. E para quem também não dispõe de muitos recursos, pode-se

manter dessa forma a produção do podcast. Sendo possível, com o passar do tempo,

investir em equipamentos mais sofisticados e aprimorar os resultados, alcançando um

novo patamar de qualidade.

Deve-se também dar atenção especial à voz, uma vez que todo o poder de

comunicação do podcaster encontra-se nela. Assim, é preciso ter capricho na dicção e

encontrar o tom que transmita a personalidade do podcast.

Etapa 3: Edição

A edição é a etapa mais trabalhosa e demorada em todo o processo de produção do

podcast, porém, esse tempo varia de acordo com a complexidade do perfil do programa, a

qualidade da gravação e o esmero do editor.

Como já mencionado antes, quanto melhor for a gravação melhor serão os

resultados finais da edição do material. E, por consequência, mais rápido também será

para chegar nesse objetivo, otimizando a edição e aumentando a produtividade.

Na edição é possível corrigir alguns erros da gravação, espaços silenciosos,

respirações demoradas e também mudar a ordem de trechos inteiros, mas dificilmente

será possível recuperar um áudio de má qualidade.

Alguns podcasts, como o Radiofobia e o

Braincast8, por exemplo, são gravados com inserção

em tempo real de elementos sonoros, como vinhetas,

efeitos e trilhas de fundo (BG), com ou sem

transmissão ao vivo via streaming, emulando o formato

padrão de rádios FM em que o comunicador é também

o operador de som. No entanto, se por um lado esse

©2021 Dissertação de Mestrado 84



Centro Universitário Teresa D'Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e

Inovação - Mestrado Profissional

formato de gravação diminui drasticamente o tempo

gasto na edição, por outro, exige muito mais sinergia,

disciplina e capacidade de improviso dos participantes,

que além de estarem atentos à pauta devem procurar

evitar erros e otimizar o tempo de gravação. (LOPES,

2018, s.p.)

Quem nunca usou um software de edição, como o Audacity, por exemplo, é normal

ter dificuldades no início. Mas o conceito é simples: o áudio estará representado em uma

linha de tempo com o desenho das frequências.

A partir daí, começa-se a testar os efeitos, cortes, equalizações e diversas

ferramentas que esses programas oferecem, ouvindo novamente a cada alteração. Além

disso, é muito importante garantir o equilíbrio entre o volume das vozes, efeitos sonoros e

trilha musical.

A trilha sonora também é interessante para ambientar o podcast e dar ritmo ao

programa. É preciso atenção ao volume correto para não cobrir a voz e atrapalhar o

conteúdo.

Uma trilha original é sempre um diferencial e tanto, mas também pode-se lançar

mão de músicas gratuitas disponíveis em algumas plataformas na internet, além disso, é

interessante usar efeitos sonoros, que também podem ser encontrados de forma gratuita

em alguns sites.

3.7 VALIDAR

Enfim, após uma semana, ou quatro dias ou o tempo que foi estimado necessário

para percorrer esta linha de raciocínio ou sprint, é possível olhar para toda a trajetória e

perceber como nesse momento tudo ficou mais claro e organizado.

Esse processo altamente produtivo já se fez valer até aqui, porém, o objetivo final

dessa caminhada é colocar o conceito diante do usuário e, através de entrevistas e
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observações da sua reação diante do produto ou serviço (aqui o podcast), analisar a

viabilidade do projeto e ter a clareza necessária sobre qual será o próximo passo a ser

dado.

Aqui será possível saber se o que tem nas mãos é um conceito validado ou um

conceito que, em princípio não foi validado, mas possui informações importantes do que

será necessário melhorar. E, como diria a equipe da GV: “De qualquer maneira, você fez

um progresso”.

Ao adotar a prática de ouvir seus clientes, você vai

lembrar com frequência por que está trabalhando tanto. Cada

entrevista aproxima mais você e sua equipe das pessoas a

quem estão tentando ajudar com seu produto ou serviço. Se

continuar desenvolvendo sprints e for leal a sua visão, um dia

você acabará com essa distância. Estará assistindo a um

teste de sexta e verá as pessoas compreenderem sua ideia,

acreditarem que ela vai melhorar a vida dos outros e

perguntarem ao Entrevistador onde podem comprá-la.

(KNAPP, 2016, p.214)

Segundo Knapp (2016), o número ideal de participantes para serem entrevistados

em um sprint é 5. Na prática, ele e seus colegas de sprint puderam observar que testes

com mais participantes não elevou a um número expressivo de informações, apenas deu

mais trabalho. Assim, perceberam que chega em um ponto em que não há benefícios

adicionais em analisar mais do que cinco pessoas pois estão apenas confirmando padrões

exibidos nas quatro primeiras entrevistas.

Assim, baseado nessas informações, o proposto aqui, é selecionar cinco pessoas

que tenham o perfil daquelas “desenhadas” na fase de criação das personas e colocá-las

para ouvir o piloto e, à distância, observar suas reações perante o conteúdo oferecido. Um

bate papo ao término também é bem interessante para confirmar as impressões tidas

durante a observação.

É interessante lembrar as orientações de Knapp (2019) de como conduzir a
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entrevista de modo que não se induza a resposta e assim possa se extrair de forma mais

isenta de influências a opinião do entrevistado:

● O que acha deste produto em comparação ao que você já tem?

● Do que gostou neste produto? Do que não gostou?

● Como você descreveria este produto para um amigo?

● Se tivesse três desejos para melhorar este produto, quais seriam?

Lembrando que o feedback é uma ferramenta que deve fazer parte da rotina,

mesmo após implementar o projeto. A busca pela evolução deve ser uma constante na

rotina, afinal, sempre haverá algo para melhorar ou atualizar.

De acordo com o e-Book do SEBRAE (2018), os indicadores para a mensuração

dos resultados do podcast vão depender do objetivo da sua estratégia: aumentar o alcance

da marca, construir autoridade no mercado, etc.

Porém, existem dois dados básicos que devem ser acompanhados: o número de

inscrições e a quantidade de downloads do podcast.

A repercussão sobre o podcast nas redes sociais também é outro caminho para

mensurar seus resultados, acompanhando quais episódios geraram maior engajamento e

compartilhamento entre o público.

Ainda, segundo o SEBRAE, caso o produtor de conteúdo queira aprofundar no

acompanhamento de informações, é possível saber mais com a ajuda da ferramenta

Blubrry. Ela tem uma versão gratuita que já amplia os dados com informações sobre os

canais utilizados para ouvir o podcast, a média de download por episódio e quais deles

foram mais baixados.

Enfim, ao encerrar essa empreitada, será possível perceber que a prática do sprint

poderá ser utilizada para manutenção, atualização ou até mesmo criação de novas

propostas para o podcast. Mais que uma ferramenta, será uma forma produtiva de

organizar ideias e fluxo de trabalho.

Quando uma ideia arriscada é bem-sucedida em um

sprint, a compensação é fantástica. No entanto, são os
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fracassos que, embora dolorosos, proporcionam o melhor

retorno sobre o investimento. Identificar falhas críticas depois

de apenas cinco dias de trabalho é o máximo de eficiência. É

aprender na marra, mas sem sofrimento. (KNAPP, 2016,

p.24)

3.8 ETAPAS PÓS SPRINT

Ao término do sprint, sendo validado o piloto do podcast e dando início ao projeto, o

mesmo precisará ser publicado e divulgado. Essas etapas não farão parte do sprint, uma

vez que ele será focado no conteúdo em si.

Porém, abaixo serão descritas de forma simplificada para a compreensão total do

processo a ser implementado no desenvolvimento do podcast.

Etapa 4: Publicação

O próximo passo a considerar é a escolha de qual modelo de hospedagem e

publicação será utilizado para o programa. Conhecidas como hosts, essas são as

ferramentas que conectam o ouvinte ao podcast. Ao término da edição, basta subir o

arquivo na própria conta em uma das plataformas de podcast.

Há diversas opções no mercado, como o SoundCloud, o Megafono, além dos

aplicativos de streaming de música, como o Spotify e o Deezer.

Porém, de acordo com Lopes (2019), o mais usado pela podosfera é o sistema de

blogs, por vários aspectos: facilidade de customização, uso de plugins que facilitam a

manutenção dos feeds e a publicação dos programas, simplicidade do uso, etc.

No post “10 dicas de como criar uma landing page que converte visitantes em

clientes”(2019), em seu blog, Neil Patel, alerta que não basta estar presente nos

agregadores de podcasts. Também é preciso ter sua própria página ou mesmo uma

“landing page” ou “página de aterrisagem”, com uma identidade visual própria e
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informações do podcast.

Dessa forma, cria-se um blog que pode tanto ser utilizado exclusivamente para o

podcast como também para outras postagens.

Deve-se, também, considerar a opção por hospedagem gratuita ou paga:

● HOSPEDAGEM GRATUITA

Podcasts novos costumam optar por sistemas gratuitos de hospedagem de blogs,

que podem ser utilizados sozinhos ou em conjunto com serviços de hospedagem gratuita

de podcasts. À medida que se observa o crescimento dos acessos e da audiência dos

programas, a maioria migra para serviços de hospedagem pagos, que permitem a

instalação e o uso das plataformas de blog com maior autonomia e quantidade de

recursos.

● HOSPEDAGEM PAGA

Porém nota-se que é cada vez maior a quantidade de podcasts novos que já

começam suas atividades utilizando serviços de hospedagem pagos, por uma série de

vantagens: baixo custo, possibilidade de usar um domínio próprio, total controle dos

arquivos armazenados, estabilidade dos serviços, entre outros.

Agora é o momento de carimbar o passaporte para entrar de vez na podosfera: hora

de publicar o podcast! Afinal, ele precisa ser publicado em algum lugar na internet para

poder existir e ser acessado e ouvido.

● DOMÍNIO PRÓPRIO

Todos os domínios registrados no Brasil possuem a terminação “.br”, e são

gerenciados pelo Comitê Gestor na Internet no Brasil. Não é caro, tão pouco complicado,

ter um domínio próprio. Ao registrar um novo domínio, ganha-se o direito de usá-lo pelo

tempo contratado, podendo renovar ao final do período ou abrir mão dele, que pode então

ser registrado por outro interessado.

Para registrar um novo domínio, deve-se acessar o site do Registro.br e criar uma

conta de usuário, fazer uma pesquisa de disponibilidade e escolher uma categoria entre as
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disponíveis. Depois, é preciso escolher o período de contratação do registro, que vai de 1 a

10 anos, selecionar a forma de pagamento e aguardar a confirmação para acessar o painel

de configurações para ativar o direcionamento.

● WORDPRESS

Instalar o Wordpress no servidor é a opção mais versátil entre todas as opções

disponíveis. É possível, também, optar pela versão livre dele, mas limitações, como a

impossibilidade de instalar plugins, tornam seu uso bastante restrito para podcasts.

Atualmente é a maior plataforma de gerenciamento de conteúdo do mundo, além

disso, é um software gratuito e totalmente em português, podendo, também, customizar

facilmente qualquer template.

● PLUGINS DE PODCAST

Os plugins de podcasts foram desenvolvidos com o propósito de facilitar a

publicação dos episódios, permitindo a inserção do arquivo de mídia nas postagens e

incorporando-os ao feed do site. Sem um plugin de podcast, o arquivo de mídia será

publicado mas não será interpretado como sendo de um podcast e incorporado ao feed

para distribuição.

● FEED

Para ouvir o podcast, os ouvintes podem entrar diretamente no site, localizar o

player do podcast na postagem e optar por ouvir diretamente ou fazer o download, mas um

endereço de feed RSS é necessário e será utilizado para informar aos agregadores da

existência do programa, assim como da sua atualização sempre que um novo episódio for

publicado. De posse do endereço do feed, os ouvintes podem optar por assinar o

programa no agregador de sua preferência.

Segundo Lopes (2019), na PodPesquisa 2014, foi perguntado “Como você fica

sabendo das atualizações dos podcasts que ouve?”, o resultado indicava que, apesar de a

maioria dos ouvintes brasileiros ainda utilizava de métodos que não dependiam de feed

para serem informados das atualizações dos podcasts. Já 42% usavam feed para assinar
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no iTunes ou em outros agregadores.

Atualmente, na PodPesquisa 2019 podemos observar como os agregadores, mais

especificamente o Spotfy, conquistaram a preferência, encabeçando a lista de opções de

acesso a esse tipo de conteúdo.

Assim, para atender os dois perfis de ouvintes, é necessário manter um site prático

e funcional, onde o player e a opção de download estejam visíveis e possam ser facilmente

encontrados, e também zelar para que o feed do podcast esteja configurado corretamente

e seja atualizado assim que um novo episódio for publicado.

Existem três maneiras básicas de se fazer um feed RSS funcional para o podcast,

segue abaixo, de forma bem sucinta:

● FEED NATIVO DO SITE OU BLOG

Todo sistema de site ou blog possui uma estrutura de feeds nativa, mas a limitação

de tamanho faz com que surjam problemas com uma certa frequência, seja na atualização

de episódios, ou desaparecimento dos episódios mais antigos à medida que novos

programas são publicados.

Se a opção for deixar apenas uma certa quantidade de episódios disponíveis para

os ouvintes (os 20 mais recentes, por exemplo), pode-se optar por usar o feed nativo do

site.

● FEED MANUAL

Alguns podcasters optam por fazer um feed manual, ou seja, criam um arquivo .XML

somente com os campos relevantes para o podcast, que precisa ser atualizado a cada

publicação de um novo episódio.

Para quem ainda está desenvolvendo, pode optar por fazer um feed manual desde o

começo, o que já não é tão prático para aqueles que já têm dezenas ou centenas de

episódios publicados.
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● FEED ATRAVÉS DE UM PLUG IN DE PODCASTS

Lopes (2019) explica que uma opção prática e eficiente para não depender do feed

nativo do site nem ter que ficar atualizando manualmente a cada nova publicação é utilizar

o sistema de feeds criado pelos plugins de podcast.

Etapa 5: Distribuição

Depois de criar o feed, o próximo passo é trabalhar o máximo possível a divulgação

para os ouvintes e os novos visitantes, estes com o objetivo de torná-los assinantes do

podcast.

Para isso, também é importante disponibilizá-lo nos agregadores, assim como criar

perfis e páginas nas redes sociais e se esforçar para ampliar a rede de relacionamentos na

podosfera.

● AGREGADORES

A Figura 10 mostra as respostas para a pergunta “Como ouvem podcast?”, feita na

PodPesquisa 2019.

Figura 10. Aplicativos onde os ouvintes costumam escutar o podcast

Fonte: PodPesquisa 2019
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Como mencionado anteriormente, além de entrar no site e fazer o download direto,

os ouvintes podem optar por assinar o seu feed através de um agregador, o que facilita

muito a vida, já que assim ele é informado sempre que um novo episódio for postado.

Um agregador pode ser um aplicativo para assinar e ouvir vários podcasts, como o

iTunes ou outros aplicativos mobile ou um site desenvolvido especialmente para essa

função.

● REDES SOCIAIS E NETWORKING

Na Figura 11 são apresentados os números, segundo os resultados da PodPesquisa

2019, que indicam as formas que os ouvintes costumam descobrir novos programas.

Figura 11. Onde os ouvintes buscam novos podcasts

Fonte: PodPesquisa 2019

Além de divulgação, as redes sociais são uma ferramenta bastante útil para a

socialização com a podosfera em geral.

Por essa razão, é recomendável criar ao menos um perfil oficial do programa no

Twitter e uma fanpage no Facebook, e utilizá-los ativamente, tanto para relacionamento
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com os ouvintes e outros podcasters quanto para divulgar o lançamento de novos

episódios.

Extra: Monetizando o Podcast

Como explicado no início do capítulo, várias são as motivações para se criar um

podcast e uma delas é a intenção de lucrar através dele ou com ele.

O resultado da última PodPesquisa (2019) na qual os ouvintes de podcast são

indagados se comprariam produtos e serviços anunciados em seus programas preferidos

(Figura 12).

Figura 12. Relação Publicidade e Compras com a ferramenta podcast.

Fonte: PodPesquisa 2019

Segundo Catafesta (2020), além fazer ofertas durante os episódios do podcast para

que as pessoas comprem produtos, serviços ou ofertas de afiliado em que o podcaster

ganhe uma comissão, existem também várias outras maneiras de monetizar um podcast:

1. Doações: Muitos podcasters bem-sucedidos usam serviços de doação como o

Patreon.com como uma maneira de coletar doações dos ouvintes. Durante os episódios é
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incentivado o apoio como uma forma de ajudar a criar mais episódios no futuro.

2. Patrocínio e Anunciantes: Uma das maneiras mais comuns de monetizar um

podcast é por meio de patrocínio. Dessa forma, um patrocinador solicita que se acrescente

uma frase específica no início e talvez no final dos episódios do podcast, como por

exemplo: “este podcast é patrocinado pela [nome da empresa]. Se você quiser...”

3. Criar Episódios de Conteúdo Premium: Depois de estabelecer uma base de

ouvintes, é possível criar episódios premium que os ouvintes precisam pagar para ter

acesso. Segue resultado da última PodPesquisa (2019), indicando o interesse dos ouvintes

em conteúdos exclusivos (Figura 13).

Figura 13. Interesse dos ouvintes em pagar por conteúdos exclusivos

Fonte: PodPesquisa 2019

4. Venda Serviços de Consultoria ou Coaching: Os ouvintes podem considerar o

podcaster como um especialista e uma autoridade em seu nicho. Assim, eles adorariam

saber o que ele sabe. Assim, pode-se oferecer aos ouvintes uma série de sessões de

consultoria ou coaching por um valor determinado, realizadas online por Skype.
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5. Ganhar dinheiro com o YouTube: Pode-se obter uma receita adicional

distribuindo os episódios do podcast pelo YouTube e se inscrevendo em uma conta do

Google Adsense. Quando as pessoas ouvirem o podcast no YouTube, serão exibidos

anúncios relevantes para elas. Como não será usado vídeo, esses anúncios parecerão

muito menos intrusivos. O podcaster receberá uma comissão pelos cliques nesses

anúncios.
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4. DESENVOLVENDO UM PODCAST PARA A CAUSA ANIMAL

Esse capítulo tem o objetivo de demonstrar como seria o passo a passo da

aplicação da ferramenta proposta na criação de um podcast voltado para a temática da

defesa animal.

Reforça-se aqui a natureza flexível do Design Sprint e enfatiza-se o propósito de se

aplicar uma linha de pensamento, uma organização mental, que lance mão dos recursos

disponíveis de forma adaptada para a necessidade presente de modo simples e evidenciar

sua fácil aplicação nas mais diversas propostas e até mesmo nas mais enxutas equipes.

A proposta será desenvolver um podcast para a causa animal, com o objetivo de

conscientizar, educar e mobilizar adoções, doações e atitudes diversas que possam fazer a

diferença nesta área.

O protótipo será o arquivo de áudio para análise de aceitação do conteúdo pelos

perfis definidos na fase de produção.

UM BREVE CONTEXTO SOBRE A MOTIVAÇÃO PARA ESCOLHA DO TEMA

Atualmente, a OMS estima que existam no país cerca de 10 milhões de gatos e 20

milhões de cães abandonados no país. Segundo André Gonçalves, em sua coluna do

veterinário no UOL, uma pesquisa de 2015 do IBOPE e Instituto Waltham mostrou que seis

em cada dez brasileiros deixariam seu animal caso tivessem que se mudar de casa, sendo

esse o principal motivo de abandono entre as pessoas que já tiveram um cão ou gato.

Desde o ano passado, com o início da pandemia, o abandono de animais cresceu

70% no Brasil, segundo a AMPARA Animal, uma Organização da Sociedade Civil de

Interesse Público (OSCIP) que presta ajuda às ONGs e aos protetores independentes da

causa animal. Esse levantamento foi feito com pelo menos 530 instituições e protetores

independentes de todo o Brasil.
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É importante ressaltar que abandonar ou maltratar animais é crime. De acordo com

a Lei Federal nº 9.605/98 de 12 de fevereiro de 1998, praticar ato de abuso, maus-tratos,

ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos é

considerado crime com pena de detenção e multa. A Lei Federal nº 14.064/20, sancionada

em setembro de 2020, ampliou a pena de detenção por maus-tratos de um para até cinco

anos.

Porém faz-se necessário um recurso para apoiar os envolvidos diretamente no

combate a esta realidade, que atue em várias frentes: arrecadação, doação, adoção (para

a realidade instalada) e conscientização, orientação e sensibilização (para agir de forma

educativa e preventiva).

Assim, espera-se com a aplicação do sprint, delinear o perfil do público-alvo a fim de

elaborar um podcast cuidadosamente pensado no ouvinte a que se pretende conversar.

PLANEJAMENTO

Conforme apontado no capítulo anterior, antes de iniciar o sprint, é preciso refletir as

motivações que levam a começar essa jornada. Seguindo a proposta de Lopes (2018),

serão respondidas três perguntas:

● POR QUÊ? Qual é a razão para fazer o podcast: Acompanhando as

dificuldades diárias da causa animal, que se divide entre resgates,

arrecadação de recursos, divulgação de pedidos de ajuda e orientação aos

tutores e população em geral, como já antecipado acima, a motivação para o

desenvolvimento desse projeto é criar um modelo de podcast que possa

informar, educar e mobilizar os ouvintes dentro da temática da causa animal.

Com ele pretende-se oferecer uma alternativa para que ONGs e protetores

independentes possam divulgar seus resgates, compartilhar finais felizes,

orientar a população de forma geral a respeito dos cuidados com os pets e

também mobilizar ajuda, seja em dinheiro, medicamentos, ração, ou qualquer

outro item de necessidade.
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● COMO? Aqui será o momento para analisar as necessidades para a

produção do podcast e suas particularidades: neste modelo proposto,

pretende-se trabalhar de forma individual para demonstrar a praticidade da

ferramenta e que não ter um grupo de apoio não será limitação para

desenvolver o projeto. O importante é trabalhar lançando mão da linha de

raciocínio do design sprint, bem como seus recursos disponíveis. Como é

uma metodologia flexível, aqui será demonstrada uma forma de desenvolver,

mas pode-se, de acordo com a particularidade de cada protetor ou ONG,

fazer as devidas adaptações. Se possível, seria interessante convidar a

participar pessoas envolvidas com a causa mas que atuem de formas

diferentes, criando assim uma equipe multidisciplinar que poderá contribuir

com olhares de ângulos diferentes, como por exemplo: protetores, adotantes,

veterinários, podcasters experientes, ativistas, etc. Importante também

verificar se para as questões técnicas, após a produção, será preciso de

apoio para gravação e edição. Lembrando que, conforme abordado na

metodologia, hoje existem ferramentas que tornam essa etapa prática e

intuitiva, podendo assim, seguir todo o processo de forma individual, caso

não tenha a quem recorrer.

● PARA QUÊ? Qual o objetivo a alcançar com esse podcast: espera-se que o

podcast cause um impacto positivo na realidade local de cada ONG ou

protetor que se dispor a tê-lo como mais um recurso na divulgação de seus

projetos. O mesmo será mais uma opção para os que já utilizam as redes

sociais para divulgação e também uma forma de alcançar outros públicos na

rotina agitada em que se tem pouco tempo para consumir informação.

Espera-se com esse acréscimo perceber um aumento em adoções, doações

e também uma forma de conscientizar e envolver a sociedade local na

realidade dos animais abandonados,gerando assim, uma inovação social.

Agora, é dada a largada, percorrendo as fases do sprint: ENTENDER, ESBOÇAR,

DECIDIR, PROTOTIPAR, e, por fim, TESTAR.
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ENTENDER

A proposta da primeira fase do Design Sprint é ENTENDER o desafio a ser

superado. Assim, começaremos com o Briefing para o Sprint, que tem por finalidade

alinhar metas e resultados.

Seguindo as orientações de Knapp (2016), lançaremos um olhar sobre o futuro,

escolhendo um objetivo de longo prazo. Esse exercício costuma ser chamado de “comece

pelo fim”.

Por mais simples que possa parecer, é importante registrar as expectativas e onde

pretende-se chegar a longo prazo. O objetivo precisa refletir o propósito do projeto.

Após defini-lo deve-se escrevê-lo no topo do quadro (ou caderno) de modo que ele

seja um farol para manter a equipe ou o podcaster focado do começo ao fim e que não se

perca durante o desenvolvimento. (Figura 14)

Figura 14. Fase de Entender 1- Objetivo de Longo Prazo

Fonte: da autora, 2021.
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Em seguida, serão feitas reflexões com um olhar “pessimista”. Serão pontuados

potenciais problemas ou dificuldades que possam surgir e impedir de se alcançar o

objetivo proposto. Porém, o que torna a abordagem interessante é, ao contrário de apenas

pontuar os problemas, transformá-los em perguntas, assim, passa-se da incerteza para

curiosidade. Além de se ter uma noção do que poderá se enfrentar. (Figura 15)

Figura 15. Fase de Entender 2 - Perguntas do Design Sprint

Fonte: da autora, 2021.

Na sequência, deve-se traçar um mapa do desafio (Figura 16). Ele será importante

ao longo do Sprint. Na primeira etapa ele será utilizado para afunilar o desafio abrangente

para um desafio específico. Ele será um apoio para que não se perca o foco e ajude

também a aliviar a memória de curto prazo devido ao volume de informações e detalhes.

Assim, nessa fase se escolherá um alvo: uma parte ambiciosa, mas viável, do

problema.
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Figura 16. Fase de Entender 3 – Mapa do desafio

Fonte: da autora, 2021.

Após o desenvolvimento do mapa, serão colhidas informações que farão parte da

pesquisa de produção do podcast. Nesse momento é introduzida a ferramenta “pergunte

ao especialista”, como forma de organizar os conhecimentos já existentes na equipe, bem

como os pontos necessários para serem pesquisados até mesmo com profissionais da

área que agregarão ao conteúdo do podcast.

Na sequência, baseado no levantamento anterior, será utilizado o método “como

poderíamos”, como forma de discriminar os principais pontos a serem trabalhados de

forma geral no podcast, porém, após registrá-los, serão feitas marcas nos que merecem

destaque dentre os objetivos a serem alcançados. (Figura 17)
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Figura 17. Fase de Entender 4 – Exercício Como poderíamos fazer?

Fonte: da autora, 2021.

Assim, como o tema escolhido foi a Proteção Animal, a partir daqui, seguem-se as

etapas da produção alinhadas com as decisões tomadas: público, formato, pauta e

periodicidade.

Inicia-se, então, o mapeamento do público-alvo de acordo com o perfil do podcast,

construindo as personas.

Aqui será elaborado o mapa da empatia, que, conforme já relatado na metodologia,

segundo Lacerda (2018), Personas e Mapa da Empatia são duas ferramentas totalmente

complementares e cruciais em qualquer sprint.

Esses recursos auxiliarão a manter o foco no ouvinte, direcionando soluções e

posterior tomada de decisões.
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Nessa etapa da produção do podcast é preciso focar em quem se pretende

alcançar, quais serão as pessoas que pretende-se tocar com o conteúdo e prepará-lo com

foco nesse objetivo. Para isso, é preciso colocar-se no lugar do ouvinte, para conseguir

olhar o mundo por sua ótica e assim compreendê-lo e sensibilizá-lo. (Figuras 18, 19 e 20)

Figura 18. Fase de Entender 5 – Mapa empatia 1

Fonte: da autora, 2021.
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Figura 19. Fase de Entender 5 – Mapa empatia 2

Fonte: da autora, 2021.
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Figura 20. Fase de Entender 5 – Mapa empatia 3

Fonte: da autora, 2021.

A definição do público é fundamental para a escolha do formato e da linguagem do

podcast. Através do mapa da empatia é possível visualizar de forma mais clara o perfil do

público que se pretende alcançar e com isso ser mais assertivo na abordagem dos

assuntos tratados nos episódios.

Aqui foram traçados três perfis baseados no convívio com diversas pessoas que

participam de várias formas e se envolvem em diversos níveis com o tema em questão.

Analisando essas três personas pôde-se perceber que, apesar de fases diferentes de vida

pelas quais elas estão passando, nas quais se detectam dificuldades, expectativas e

prioridades diferenciadas, há pontos em comum que as unem: o amor pelos animais, a
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vontade de ajudar de alguma forma (apesar da disponibilidade de cada perfil variar) e a

preocupação em aprender cada vez mais a respeito do tema, seja para cuidar dos seus

animais da melhor forma possível ou também para ajudar os que vierem a precisar em

situação de vulnerabilidade.

Com isso, já pode-se perceber a melhor forma de apresentar o produto em relação à

formato e linguagem: um programa que possa ser consumido de forma simples, através de

uma linguagem didática, leve e informativa que, devido ao tempo escasso no dia a dia,

possa ser consumido durante outras atividades de curta duração, como por exemplo, o

caminho para o trabalho, um exercício físico ou alguma atividade doméstica. Assim,

optou-se pelo formato de 20 minutos de duração com o propósito também de acolher

temas envolventes e que para conseguir comover e sensibilizar o público, é ideal que não

seja interrompido devido ao seu tempo prolongado e assim, correr o risco de cortar o

sentimento que está provocando em quem o escuta.

Ou seja, o formato precisa facilitar a vida do usuário: chegar onde ele está, de forma

bem pessoal, diferente dos textos, nos programas de áudio, o ouvinte pode identificar se o

apresentador está emocionado, sorrindo, chorando ou até mesmo nervoso. Essa

característica do podcast propicia o fortalecimento do elo com um público cativo, gerando

também afinidade entre o podcaster e ouvinte de modo que ele encontre prazer em

consumir o assunto, a caminho do trabalho ou da escola, por exemplo.

Nesse cenário, o podcast também desponta como uma ferramenta para atingir o

segmento de público que não está muito disposto a consumir conteúdo nos formatos

convencionais.

Também pode-se aqui definir a periodicidade do programa, baseado nessas

informações de perfil dos ouvintes e na adequação de uma rotina viável para a produção

do conteúdo. Assim, optou-se pela veiculação semanal, com atualização às sextas-feiras.

Pensando na rotina agitada e na expectativa positiva pelo fim de semana, foi

escolhido esse dia da semana acreditando que o ouvinte esteja mais receptivo para

acolher as informações passadas no episódio.
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A mensagem tem como objetivos, em primeiro lugar,

fazer crer e, em segundo, levar o Interpretador a fazer algo,

tomar uma decisão. Ele é crítico o suficiente para selecionar

suas ações em virtude da compreensão da mensagem. O

repertório é um recorte do acervo que cada indivíduo constrói

no decorrer da sua vida. São todos os valores,

conhecimentos históricos, afetivos, culturais, religiosos,

profissionais e experiências vividas. O código é o conjunto de

signos que compõem a mensagem, perceptíveis ao receptor.

(NIEMEYER, 2007, p.29)

O próximo passo (Figura 21) é a aplicação do exercício Lightning Demos, ou seja,

uma pesquisa rápida à procura de referências e inspirações na área ou fora dela que se

adequem ao perfil do público traçado no mapa da empatia.

Aqui, perfis nas redes sociais de ONGs conhecidas, que são referência não

somente em resgates como também em gerar conteúdos que buscam a conscientização

das pessoas, canais no YouTube que também produzem conteúdos sobre essa temática

com linguagem semelhante a escolhida para ser aplicada e também materiais com

abordagens diferentes para buscar outros olhares e assim também tentar desenvolver uma

personalidade própria para o produto a ser elaborado.

Outro material interessante foi uma série de vídeos no YouTube da equipe “Design

Team” que aborda temas pertinentes ao Design. Lá foi proposto um exercício de sprint

para gerar soluções que auxiliassem nos desafios da causa animal da ONG Miaudota.

Com esse conteúdo também foi possível observar na prática a aplicação do olhar de

design das equipes participantes em busca de soluções para diversos pontos comuns às

ONGs e protetores independentes em geral e que necessitam de apoio em suas rotinas.

Os problemas relatados são, infelizmente, rotineiros na realidade de quem se propõe

abraçar a causa. Foi possível também perceber que com o mesmo exercício cada equipe

optou por uma solução diferente para alguns pontos em comum, mostrando mais uma vez

a diversidade de opções seja em ferramentas, escolhas e abordagens que o design

oferece a quem se dispõe a aplicá-lo em sua dinâmica de trabalho.
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Figura 21. Fase de Entender 6 - Aplicação do Lightning Demos

Fonte: da autora, 2021.

Na sequência (Figura 22) se organiza as ideias e referências da etapa anterior com

o exercício “Divida ou Agrupe”, que ajudará a reforçar os pontos a serem trabalhados

mantendo o fio condutor do trabalho do início ao fim do sprint, em seu roteiro de gravação.

Aqui, pode-se separar os conteúdos a serem abordados com seus objetivos em forma de

quadros do podcast e estruturar para futuras pautas.

Figura 22. Fase de Entender 7 - Aplicação do exercício Dívida ou Agrupe

Fonte: da autora, 2021.
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ESBOÇAR

O Sketching, trata-se dos esboços de ideias brutas para coisas que serão

prototipadas na sequência, no momento da elaboração do roteiro. Aqui, será feito o

detalhamento do conteúdo que pretende ser abordado em cada quadro.

Quadro 4. Esboço de ideias brutas

ASSUNTO DO
DIA

Assunto escolhido dentro do tema do PGM.
Uma notícia no jornal, ou algum acontecimento que viralizou na internet
pode servir de gancho para o tema que irá costurar o PGM nas
retomadas da host, após os quadros.

REFLEXÃO
DO DIA

A reflexão será um texto ou improvisação em cima do assunto
escolhido no dia. Ele abrirá e encerrará o PGM. O encerramento será
mais breve que a introdução.

MEU PET
ARCO-ÍRIS

Histórias de pessoas que perderam seus pets e se permitiram amar
novamente e o impacto desse acolhimento em suas vidas. A proposta é
incentivar a adoção após uma perda. Que esse sentimento não iniba as
pessoas de realizarem novas adoções.

AMOR VEM
DE BERÇO

Histórias de famílias, memórias e momentos atuais nos quais o amor
pelos animais são compartilhados e ensinados pelo exemplo entre pais,
filhos e avós.

UM PET ME
RESGATOU

Depoimentos de pessoas que foram salvas, física ou emocionalmente
através da adoção. Muitas vezes pensamos que nós somos os agentes
do resgate, quando muitas vezes, os animais que acabam por nos
resgatar das mais diversas situações.

PATAS AO
ALTO

Histórias divertidas e bem humoradas do cotidiano de quem adota e
convive com animais, mostrando que adotar traz alegria para nossa
vida.

PRIMEIRO
AMOR

A primeira adoção é inesquecível e abre um universo de amor,
aprendizados e surpresas.

DICA DO VET Dicas de veterinários sobre cuidados diários, prevenção de doenças,
alimentação, etc.

É DIREITO? Orientações de advogados e ativistas da causa animal sobre como
proceder em casos de resgates, denúncias e direitos dos animais e
tutores.
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A UNIÃO FAZ
A FORÇA

Divulgação de adoções ou pedidos de ajuda para campanhas de
tratamentos de animais resgatados por ONGs e protetores
independentes.

Fonte: da autora, 2021

Novamente, como mencionado na metodologia, podem surgir várias ideias sobre

como dar identidade ao podcast, assim, pode-se utilizar o Mapa de Calor, para auxiliar na

organização de pensamentos, bem como, destacar os pontos que precisam ser fixos e

merecem maior destaque e os que podem ser rotativos. Com isso, foi organizada a

estrutura de quadros rotativos (histórias com temas que serão abordados de forma

variada) e quadros fixos (sempre estarão na estrutura do programa, porém tratando

assuntos que conversam com o tema do dia).

DECIDIR

Nesta etapa será montado o roteiro do piloto do PGM. Também será elaborado o

teaser do PGM, que é uma pequena introdução, convidando o ouvinte a conhecer o

podcast e explicando o que nele encontrará. Será uma amostra de dois minutos com a

apresentação de pequenos trechos dos quadros e entrevistas, já com a identidade e

estrutura do podcast definida, conforme demonstrado no esquema a seguir (Figura 23):
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Figura 23. Estrutura Geral para elaboração dos roteiros do PETCAST

Fonte: da autora, 2021

O roteiro do piloto (Figura 24), foi elaborado tendo como referência os tópicos definidos a
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partir dos esboços feitos na fase anterior.

Figura 24. Roteiro do episódio piloto do PETCAST

Fonte: da autora, 2021
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PROTOTIPAR

Por fim, é o momento da geração do MVP para posterior validação. Aqui será

gravado e editado o piloto. Ele será o protótipo do Podcast e, apesar da simplicidade em

sua confecção, será preciso manter a atenção e os cuidados na captação do áudio, já que

muitos podcasters por serem amadores e não possuírem a bagagem técnica necessária

para zelar pela qualidade da gravação, acabam deixando correções para a etapa da

edição que poderiam ser facilmente evitados com um áudio bem captado. Lembrando que

quanto melhor for a qualidade da gravação, melhor será o resultado do programa quando

finalizado.

Porém, com isso não se deve desviar do foco principal da proposta que é gerar um

material com conteúdo atrativo e que consiga cativar o público de forma que possa

provocar ações positivas no meio em que estiver inserido, afinal, esse foi o objetivo de todo

o sprint.

Ao término da edição, teremos os dois arquivos de áudio, teaser e piloto, em

condições para serem submetidos à validação.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho se desenvolveu apoiado em um tripé composto pelo Design, Inovação

e a Comunicação numa trajetória do Podcast em um cenário de Empreendedorismo Social.

O pensar design, além da busca por soluções práticas e viáveis, se materializa numa

forma de olhar o mundo e se comunicar com as realidades, expressando de forma

consciente os anseios centrados no humano. O segundo apoio é a inovação, que será

bem-sucedida se provocar transformações no cenário em que for aplicada. Por fim, o

terceiro apoio é a comunicação por meio do podcast, uma mídia democrática e acessível

que dá voz aos mais diversos grupos e representa as mais variadas causas, como

nenhuma outra mídia atual, consegue promover movimentos em ambientes de

empreendedorismo social.

Como já tratado, não existe uma receita para se criar um podcast, há diversos

aplicativos que simulam ou remetem a soluções, porém, não dialoga de perto com o

Design, como neste trabalho, um exercício do olhar atento, do projetar-se à essência do

Design, desenvolvendo um podcast dedicado totalmente ao público que se pretende

atingir, considerando tema, formato, linguagem e todos os detalhes cuidadosamente

pensados durante o sprint.

Assim, no topo do tripé de sustentação deste estudo, é apresentado um processo

que transitou entre o pensar design e o uso de uma ferramenta ágil (Design Sprint), para

desenvolver podcasts que tenham sentido para o usuário.

Para testar a aplicação da trilha de construção do podcast em diálogo com o Design,

houve uma escolha temática que envolveu o pertencimento, o coração, pela conexão com

a causa animal, criada ao longo da vida e aprofundada nos últimos anos por meio de

várias experiências que contribuíram para o entendimento do papel no mundo de cada

indivíduo. Esse estudo, antes de tudo, foi dedicado à melhoria do ser humano.

O resultado mostrou que centrar o olhar no usuário antes de empreender um

podcast foi uma atitude de designer que caminhou por uma trilha metodológica sprint e

chegou ao seu objetivo, criar um usuário capaz de desenvolver um conteúdo elaborado de
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forma assertiva para atingir o público alvo, de modo que este seja conquistado pelo

podcast em questão. Aqui, com a causa animal, que também está inserida num modelo de

empreendedorismo social.

Portanto, a fim de aprofundar mais o estudo a respeito dos impactos provocados por

esta proposta no meio em que for aplicada, recomenda-se que pesquisas foquem no

rastreamento dos desdobramentos gerados por um podcast em um contexto local para

análise dos reflexos gerados. Uma sugestão seria a composição de um estudo acerca de

como essa inovação social impactou de forma efetiva na realidade de uma ONG ou grupo

de protetores independentes que lançou mão desse recurso como forma de divulgação de

suas causas.
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©2021 Dissertação de Mestrado 123



Centro Universitário Teresa D'Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e

Inovação - Mestrado Profissional

©2021 Dissertação de Mestrado 124



Centro Universitário Teresa D'Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e

Inovação - Mestrado Profissional

©2021 Dissertação de Mestrado 125



Centro Universitário Teresa D'Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e

Inovação - Mestrado Profissional

APÊNDICE B – PETCAST no Instagram
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APÊNDICE C – PETCAST no Spotify
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APÊNDICE D – PETCAST no Anchor
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