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INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DO 
DESIGN THINKING EM UMA INSTITUIÇÃO FEDERAL DE 
ENSINO SUPERIOR 
 
RESUMO 

O presente estudo buscou analisar como o método de Design Thinking pode ser utilizado 

para a melhoria de serviços em uma Instituição Federal de Ensino Superior, aplicando o 

mesmo no processo de Admissão de Servidor em Cargo Efetivo ou Contrato Temporário 

na Universidade Federal do Ceará. Para tanto, realizou-se uma pesquisa-ação seguida de 

entrevista semiestruturada realizada na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, utilizando a 

metodologia de Design Thinking. Constatou-se que o uso do Design Thinking na melhoria 

de processos de serviço na IFES foi positivo em termos de receptividade e qualidade do 

trabalho. A percepção do método pelos envolvidos foi que ele proporciona benefícios para 

o trabalho, com foco nos stakeholders, garantindo propostas de melhoria democráticas 

com o uso ferramentas de trabalho lúdicas. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Embora o nome “Design” seja frequentemente associado à qualidade ou 

aparência estética de produtos, o Design como disciplina tem por objetivo máximo 

promover o bem-estar na vida das pessoas (VIANNA et al, 2011). O Design faz uso de 

fatores que envolvem planejamento, produção, gerenciamento e comercialização de 

produtos e serviços e, atualmente, muitas organizações têm apostado nele como 

diferencial competitivo em busca da melhoria de seu posicionamento e na redução de 

custos (BALEM, FIALHO E CARDOSO, 2011). 

Como forma de pensar, os Designers conjecturam sob diversos ângulos, 

perspectivas não lineares e utilizando diversos métodos. Nessa perspectiva, surge o 

termo Design Thinking, que, de acordo com Vianna et al (2011), é uma abordagem focada 

no ser humano que vê na multidisciplinaridade, colaboração e tangibilização de 

pensamentos e processos, caminhos que levam a soluções inovadoras para negócios. 

A disciplina que estuda a aplicação do Design Thinking para criação de 

serviços ganhou o nome de Design de Serviços. Ele pode ser empregado por hospitais, 

universidades, bancos, e até mesmo indústrias a fim de reinventar a relação entre 

negócios e clientes de uma forma muito mais participativa, horizontal, democrática e 

divertida (PINHEIRO et al, 2011). 

Brown e Wyatt (2010) afirmam que o Design Thinking atravessa os limites 

entre público, privado e organizações sem fins lucrativos. Por trabalhar de perto com os 

consumidores do produto ou serviço, ele permite que soluções de alto impacto surjam 

sem necessidade de serem impostas por hierarquias superiores. 

De acordo com Hining e Fialho (2011), entre os desafios que os governos 

enfrentam atualmente, estão serviços que satisfaçam as necessidades dos usuários e que 

custem cada vez menos. E segundo a consultoria Hay Group (2011), em relação ao 

governo, a inovação apresenta desafios únicos, tendo em vista que estas organizações 

são projetadas para demonstrar confiabilidade, dificultando a adaptação à novas 

realidades. Entre as barreiras encontradas em relação à inovação na esfera federal, estão 

a ausência de processos de geração e maturação de novas ideias, falhas de 

comunicação e a falta de financiamento para experimentos. 

Diante do exposto, este estudo pretende responder o seguinte 

questionamento: como a metodologia de Design Thinking pode ser utilizada para melhoria 

dos serviços em uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES)? 
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Na busca de respostas para o problema central da pesquisa, o objetivo geral 

é analisar como o método de Design Thinking pode ser utilizado para a melhoria de 

serviços em uma Instituição Federal de Ensino Superior. Foram formulados os seguintes 

objetivos específicos: 1. Analisar um processo de trabalho de uma IFES na visão da 

metodologia de Design Thinking; 2. Apresentar melhorias propostas pela aplicação do 

método de Design Thinking; 3. Analisar a percepção dos atores envolvidos no processo 

em relação ao uso do método de Design Thinking. 

Este trabalho pretende entender como a implementação do método de 

Design Thinking pode contribuir para a melhoria dos serviços na organização através da 

percepção dos diferentes atores envolvidos, servindo como auxílio na solução de seus 

problemas através de uma ferramenta colaborativa. O estudo se justifica por poder 

contribuir para a inovação e otimização de processos, utilizando uma técnica com baixo 

custo e de fácil aplicação, buscando atender necessidades de modernização no âmbito do 

serviço público e aumentando a satisfação dos usuários. 

Para fins metodológicos, realiza-se uma pesquisa analítica de natureza 

qualitativa, através da análise de dados primários coletados por meio de pesquisa-ação 

seguida de entrevista semiestruturada realizada na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

(PROGEP) da Universidade Federal do Ceará (UFC), utilizando a metodologia de Design 

Thinking direcionando à pesquisa. O objeto do estudo será o processo de Admissão de 

Servidor em Cargo Efetivo ou Contrato Temporário, que possui a Divisão de Provimento e 

Movimentação de Pessoal DIPMO/PROGEP/UFC como líder do processo. 

A seguir, apresenta-se a revisão da literatura, tratando da conceituação de 

Service Design Thinking e inovação no serviço público. Na metodologia são apresentados 

o enquadramento metodológico e os procedimentos para coleta e análise dos dados. 

 
2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Service Design Thinking 
  

O Design tem sido estudado como um modelo de desenvolvimento de 

inovações capaz de provocar rupturas no mercado devido a sua arquitetura, funcionalidade 

e estética. Ele tem ganhado o status de ir além da aparência do produto, englobando 

aspectos estratégicos de negócio. As técnicas de resolução de problemas e de concepção 

de soluções do Design têm trazido inúmeros benefícios para as empresas, com relação ao 

desenvolvimento de inovações focadas no usuário e em suas necessidades. O Design 

Thinking é um modelo emergente que tem sido aplicado com sucesso por diversas 

companhias e consultorias especializadas. (BONINI; SBRAGIA, 2011). 
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O processo de design consiste em uma série de métodos colocados juntos e 

adequados à natureza de cada projeto. Este não é linear, pois possui muitos ciclos de 

feedback, garantindo sua natureza interativa e acomodando os insights que ocorrem em 

cada estágio do processo. A demanda por design deriva da necessidade de diferenciar o 

produto, lançar uma marca, desenvolver liderança de design e, finalmente, implementar 

uma nova tecnologia, podendo ser desencadeada por inúmeros objetivos organizacionais 

(DEMARCHI, 2011). 

Schön (1983), apud Desconsi(2012), estabeleceu uma teoria de prática 

reflexiva, onde ele supunha que profissionais sabem bem mais do que eles podem dizer, 

exibindo um conhecimento na prática, muitos dos quais são tácitos. Ele identificou um 

processo cognitivo de reflexão-em-ação como a inteligência que guia o comportamento 

intuitivo nos contextos práticos de pensar e agir. O autor vê que o design prossegue como 

uma conversação reflexiva com a situação, um processo interativo baseado em um 

quadro de problemas e na exploração de suas implicações, investigando as 

possibilidades de solução. 

A profissão de designer não se trata apenas de fatores ligados às técnicas, 

mas principalmente, os ligados ao planejamento e aos fatores humanos para a resolução 

de problemas e oportunidades de negócios, caracterizando uma distinta forma de pensar 

o Design, como ferramenta estratégica ou, como é conhecido, como design estratégico. 

Eles observam como as pessoas se comportam e como o contexto de suas experiências 

afeta as suas reações, em relação a produtos e serviços, levando em conta o significado 

emocional das coisas, ao mesmo tempo em que o seu desempenho funcional.  

A abordagem centrada no ser humano é uma das características do Design Thinking 

(DEMARCHI, 2011). 

O Design Thinking está conectado à maneira do designer de pensar, 

utilizando um tipo de raciocínio pouco convencional no meio empresarial, o pensamento 

abdutivo, que consiste em formular questionamentos através da apreensão ou 

compreensão dos fenômenos. Assim, ao pensar de maneira abdutiva, a solução não é 

derivada do problema, ela se encaixa nele (VIANNA et al, 2011). Pelo uso da lógica 

abdutiva, os designers têm a capacidade de identificar problemas e contradições e criar 

percepções sobre os comportamentos humanos que orientam o desenvolvimento de 

soluções para as necessidades não satisfeitas (BONINI ; SBRAGIA, 2011). 



INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DO DESIGN THINKING EM UMA 
INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR 

 

ISSN 1679-723X FFBusiness – Fortaleza – V.14, – Nº 18 – Jun. 2016 – Pág. 5 

De acordo com Bonini e Sbragia (2011), o termo “Design Thinking” foi 

introduzido em 2003 por David Kelley, consultor da consultoria em design IDEO. Ele se 

tornou parte da estratégia de negócio, e ganhou robustez como um processo de 

transformação, focado nos processos organizacionais e estratégias de pensamento 

criativo, sendo atualmente empregado como uma abordagem para solução de problemas, 

inspirando a criatividade e instigando a inovação com alto foco no usuário. 

A metodologia de Design Thinking rompe o raciocínio lógico linear da 

ciência, engenharia e dos métodos de gestão, guiando a um caminho desconhecido que 

ainda não havia sido trilhado pela lógica. Ele traz uma visão holística para a inovação, 

formando equipes multidisciplinares que seguem um processo, entendendo os 

consumidores, funcionários e fornecedores no contexto em que se encontram, cocriando 

soluções com especialistas (VIANNA et al, 2011). 

Pode-se dizer que os atributos do Design Thinking são: habilidade de criar o 

futuro em vez de reagir à condição presente; ser colaborativo; ser empático; ser um visual 

thinker; integrativo; criativo; e trabalhar com a diferenciação. (DEMARCHI, 2011).  

A partir da edição de 2004 no evento Business Week, o tema Design 

Thinking já não era mais um assunto que interessava somente aos designers, suas ações 

passaram a percorrer práticas e consultorias. Boa parte desse feito cabe a IDEO por ter 

sido uma das precursoras em disseminar as técnicas do Design Thinking ao âmbito do 

gerenciamento e dos negócios nas empresas (DESCONSI, 2012). 

De acordo com Mager (2009), apud Hining e Fialho(2011), a comunidade 

científica do design ignorou por muito tempo a pesquisa sobre serviços, enquanto o 

assunto estava se consolidando internacionalmente como um campo científico nas áreas 

de administração e marketing. A autora iniciou estudos pesquisando a aplicação dos 

métodos de projeto e do Design Thinking para o desenvolvimento de serviços. 

Ser capaz de compreender o ponto de vista e cocriar valor com as pessoas 

envolvidas no negócio é essencial para o desenho de novas e melhores propostas de 

serviços. A disciplina que estuda a aplicação do Design Thinking para a criação de 

serviços ganhou o nome de Design de Serviço. Ele carrega um conjunto de áreas de 

conhecimento, métodos e práticas a fim de que equipes multidisciplinares trabalhem na 

construção de serviços mais adequados às pessoas e de alto valor agregado para os 

negócios (PINHEIRO; ALT, 2011). 
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O Design de Serviço busca criar serviços que são úteis, utilizáveis, 

desejáveis, eficientes e efetivos. Sua abordagem é centrada no ser humano e tem foco na 

experiência do consumidor e na qualidade do serviço oferecido. Esse método necessita 

utilizar um processo sistemático e interativo, com equipes interdisciplinares e ciclos de 

aprendizagem. Entre os principais usos do Design de Serviço nas organizações estão o 

suporte para desenvolver conceitos, projetar processos e soluções de serviços (HINNING; 

FIALHO, 2011). 

As reais inovações de serviços conseguem adequar processos para que 

sirvam pessoas, muitas vezes ajudando a realizar de maneira melhor o que já fazem, 

transformando de maneira positiva o seu dia a dia (PINHEIRO; ALT, 2011).  

O aprendizado interativo é um tipo muito comum e a fonte dominante de 

inovação, pois os processos de aprendizagem dependem da habilidade em combinar e 

recombinar diferentes partes de conhecimento dentro de algo novo (GREGERSEN; 

JOHNSON, 1997). A criação de uma cultura de Design de Serviço leva à organização, a 

capacidade de inovar e formar equipes criativas, que se sentem parte do processo de 

inovação e melhoria dos serviços (HINNING; FIALHO, 2011). 

Para Balestrin, Vargas e Fayad (2005), a partilha de informação, de opinião, 

de colaboração e de mobilização sobre um projeto confrontado com as necessidades e 

com o desconhecido converge para a ampliação do conhecimento dentro das 

organizações. Essa dinâmica facilita a existência de situações de interação, por meio das 

quais o conhecimento, as práticas, os valores, os processos, a cultura e as diferenças dos 

indivíduos são compartilhados coletivamente em favor de um projeto comum. 

Muitas práticas de gestão, atualmente estão aliadas ao Design Thinking, 

utilizando a arte junta à ciência e à tecnologia para encontrar novas soluções de negócios. 

No exterior, o ensino dessa metodologia tem crescido nos MBAs das grandes escolas, 

tais como Stanford, Harvand, MIT, e sendo adotado por grandes empresas internacionais 

como mais uma ferramenta para o executivo (VIANNA et al, 2011). 

As organizações governamentais apresentam uma longa lista de realizações 

no que diz respeito à inovação. Grandes projetos, tais como a criação dos telefones 

celulares e o projeto Genoma partiram de instituições do governo. Porém, mesmo com 

esse sólido histórico de inovação, a maior parte serviço público possui procedimentos e 

políticas engessadas. Ao contrário do setor privado, o governo possui seu foco centrado 

na segurança, gerando uma grande resistência à mudança (IDEO, 2011). 
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Em geral, no serviço público, a liderança está mal preparada para gerenciar 

funcionários inovadores e muitos governos são projetados para promover o status quo. As 

recompensas, comumente, vão para aqueles que atendem os procedimentos de forma 

segura, não para aqueles que estabelecem níveis de expectativas inteiramente novos 

baseados em sua ingenuidade. O resultado disso é que funcionários federais muitas vezes 

preferem ficar com procedimentos operacionais ao invés de tentar algo novo (IDEO, 2011). 

No Brasil, o uso dessa metodologia ainda está em fase inicial e, no serviço 

público, ainda não há grandes discussões acerca do uso dessa técnica. A explicação para 

isso é que não é incomum que, em nosso país, os processos sejam inicialmente 

construídos “à prova de fraude” para depois serem adaptados a interagir com as pessoas, 

pois há um estigma de que todo brasileiro sempre está tentando tirar proveito de algo de 

uma forma errada. Com a chegada da atual geração, extremamente criativa e 

colaborativa, que está ávida por mudar este estereótipo, essa cultura não é mais 

largamente apreciada (PINHEIRO; ALT, 2011). 

 

2.2 Inovação no serviço público 
 

O início desde século for marcado por mudanças nas organizações. Elas 

reestruturaram os processos de trabalho, o tipo de recursos humanos necessários, a 

forma de tratamento e disseminação das informações, alavancados principalmente pelo 

uso de tecnologias computacionais para realização de suas atividades. A organização 

pública não ficou isenta deste processo, apesar de seu atraso tecnológico. As 

organizações públicas procuram alcançar a modernização dos serviços, através de sérias 

modificações, que influenciam no oferecimento de serviços e na forma como ela é 

encarada pela população, que exige atendimento com qualidade e agilidade (TAIT, 2000). 

Chegando aos últimos dez anos, houve um considerável avanço na 

pesquisa sobre esses temas, no contexto de empresas de economias em 

desenvolvimento. Os estudos têm demonstrado, com adequado grau de detalhe e 

profundidade como os processos de aprendizagem afetam a capacidade inovadora e 

competitiva de empresas (FIGUEIREDO, 2005). 

Viamonte(2009), afirma que, seja na esfera pública ou privada, as 

transformações sociais, políticas, econômicas e tecnológicas que caracterizam a Era da 

Informação demonstram a necessidade de se estabelecer mecanismos de regulação, 

ordenação e organização da informação, obtendo o máximo de vantagens do processo 

informacional. 
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A realidade brasileira aponta para o despreparo com que é tratada a 

qualidade do serviço público, em todas suas dimensões. As teorias administrativas 

parecem não andar lado a lado com os gestores, fazendo com que a máquina pública se 

desvie de seus reais objetivos, comprometendo os resultados que deveriam refletir, 

positivamente, na sociedade (SILVA; PERIOTTO, 2007). Nessa esfera, mudança e 

modernização tornaram-se imperativos e têm o desafio de atender às demandas por 

melhores serviços mesmo com as limitações cada vez mais acentuadas nos orçamentos, 

que têm imposto pressões severas para que se encontrem maneiras de reformar e inovar 

o Estado (KIM, 2001, apud SOUZA et al, 2007). 

A aplicação do conceito de sistemas nacionais de inovação à realidade 

brasileira tem apurado fracas evidências, que suportam as mesmas questões de sua 

utilidade para países menos desenvolvidos: esforços de inovação escassos, fontes de 

tecnologia geralmente estrangeiras e instituições que dificilmente interagem. A 

imaturidade do sistema de inovação brasileiro reflete o percentual relativamente baixo de 

gastos públicos e privados com educação e P&D (KRETZER, 2009). 

De acordo com Tait (2000), o setor público vem buscando atender as 

demandas da população, oferecendo serviços na área de tecnologia de informação, tais 

como a informática a serviço do cidadão, com a disponibilização de informações sobre a 

administração pública; agilidade dos serviços devido ao fornecimento de dados 

informatizados; e o atendimento adequado e de qualidade, com dados disponíveis e 

atualizados. 

Para Barbieri (2007), uma organização inovadora é aquela que introduz 

novidades de qualquer tipo em bases sistemáticas e colhe os resultados esperados. De 

acordo com Correia e Bellini (2013), provavelmente a principal questão no que diz 

respeito à implantação de sistemas de informação no setor público seja sua diferenciação 

quanto ao setor privado. Algumas tentativas de replicar modelos de planejamento para 

sistemas de informação do setor privado no setor público tendem a ser problemáticas. A 

existência de gestores localizados no meio da hierarquia organizacional que efetuam o 

planejamento estratégico, no âmbito do serviço público, é a principal diferença entre o 

setor privado, que direciona esforços para que a Alta Administração realize tal 

planejamento(CORREIA;BELLINI, 2013). 



INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DO DESIGN THINKING EM UMA 
INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR 

 

ISSN 1679-723X FFBusiness – Fortaleza – V.14, – Nº 18 – Jun. 2016 – Pág. 9 

Embora existam inovações que partem da administração superior, a maioria 

das inovações no setor público é incremental, conduzidas por servidores para melhorar o 

desempenho e o atendimento ao público. Albury (2005) verificou que em 

aproximadamente 50% dos casos, a inovação tinha como origem gerentes intermediários 

e funcionários técnicos. Apesar de evidências de que o setor público não é totalmente 

avesso à inovação como normalmente é suposto, essa se dissemina mais lentamente e 

com mais dificuldade do que no setor privado (ALBURY, 2005, apud SOUZA, 2007). 

Para o uso adequado dos computadores é necessário, além de aparato 

tecnológico e recursos humanos qualificados, metodologias de planejamento e de 

desenvolvimento de sistemas que atendam às expectativas da organização (TAIT, 2000). 

Informação, tecnologia e comunicação constituem uma base importante da organização 

dos governos num mundo globalizado. E não são poucos os problemas para se estruturar 

neste campo de intervenção pública (VIAMONTE, 2009). 

Um novo modelo de administração pública pode ser resumido em três 

elementos fundamentais: satisfação do cidadão-usuário; melhoria do serviço público, 

viabilizado por ações inovadoras; e poder de escolha. Algumas das ações que podem ser 

implementadas para a implantação deste modelo são: formação de cultura administrativa 

centrada para o cidadão; planejamento do serviço e realização de projetos-piloto para 

experiência e eventuais ajustes; consulta a stakeholders; investimento em treinamento de 

pessoal e capital tecnológico e logístico da organização; divulgação e explicação de 

inovações planejadas; estabelecimento de padrões de qualidade, com base nas 

expectativas dos cidadãos e comparação com a eficiência e eficácia dos serviços já 

oferecidos (COUTINHO, 2000). 

A inovação pode ser bastante simples ou extrema, trazendo desde 

pequenas modificações de procedimento até uma forma inteiramente nova de trabalho, 

geralmente relacionada ao avanço da tecnologia. Na administração pública, o conceito de 

inovação também assume uma definição bastante ampla, e o seu maior obstáculo, 

frequentemente, encontra-se no desestímulo à criatividade (RUA, 1999, apud 

COUTINHO, 2000). 

 

2.3. Estudos empíricos anteriores 
 

Diante da relevância do design como ferramenta de gestão, diversos 

estudos com diferentes perspectivas foram desenvolvidos. O Quadro 1 destaca alguns 

destes estudos empíricos. 
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Este trabalho se diferencia dos demais por fazer uma aplicação prática do 

Design Thinking e participar da construção do mesmo na organização pesquisada. Assim, 

a percepção da utilização da ferramenta pode ser trabalhada de maneira mais 

aprofundada. 

Quadro 1 - Estudos empíricos anteriores 
 

Autor (ano) Objetivo Principais resultados 

Balem et al 
(2011) 

Conceituar o Design Thinking como 
integrador de novos processos de 
criatividade e inovação. 

Existe uma significativa contribuição das bases 
teóricas do Design Thinking auxiliando de forma 
consistente nos aspectos estratégicos e 
operacionais das organizações. 

Bonini e 
Sbragia 
(2011) 

Explorar o modelo Design Thinking sob a 
ótica da gestão estratégica da inovação e 
aprofundar o conhecimento sobre o tema. 

A implantação de um modelo de Design Thinking 
pelas organizações exige diversas mudanças 
culturais e processuais. Entretanto, o modelo 
tem capacidade de gerar resultados bastante 
positivos no desenvolvimento de soluções 
inovadoras. 

Demarchi 
(2011) 

Desenvolver um sistema de produção do 
conhecimento sobreposto a um modelo de 
gestão estratégica de design.  

O modelo proposto trabalha a otimização dos 
recursos (sustentabilidade); um melhor 
posicionamento da organização no mercado 
(competitividade); e a oferta de diferenciais de 
valor aos clientes (diferenciação). 

Desconsi 
(2012) 

Identificar os procedimentos do Design 
Thinking no projeto G3 buscando 
evidências de uma correlação com os 
procedimentos citados pela revisão de 
literatura sobre o assunto. 

As evidências sinalizadas pela literatura 
existente na área mostraram que o Projeto G3 
valeu-se de muitas técnicas do Design Thinking. 
Porém, os conceitos ainda estão em processo de 
construção e transformação. 

Fonte: Autores 
 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta pesquisa possui caráter analítico, pois, conforme Collis e Hussey 

(2005), a pesquisa analítica tem como objetivo entender fenômenos, analisando e 

explicando por que ou como os fatos estão acontecendo. Busca-se, neste estudo, analisar 

como a utilização da metodologia de Design Thinking influencia na implantação de rotinas 

informatizadas de uma Instituição Federal de Ensino Superior. 

Utiliza-se uma abordagem qualitativa, pois, de acordo com Creswell (2010), 

a pesquisa qualitativa é um meio para explorar e para entender o significado que os 

indivíduos atribuem a um problema social ou humano. Os dados são, tipicamente, 

coletados no ambiente do participante, com análise indutivamente construída, onde as 

interpretações feitas pelo pesquisador geram um relatório final com uma estrutura flexível. 

Como método para realização do estudo, será aplicada uma pesquisa-ação 

seguida de entrevistas semi-estruturadas. Segundo Macke (2006), a pesquisa-ação é 

uma estratégia de condução de pesquisa aplicada de natureza participativa. Ela possui 

uma concepção de pesquisa e intervenção em setores de atuação social, junto aos atores 

significativos em processos de mudança, buscando alcançar dois grandes objetivos: a 
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descrição da situação-problema e a intervenção, com a aplicação das inferências da 

pesquisa na elaboração de estratégias ou ações. A coleta de dados foi realizada através 

da aplicação da metodologia de Design Thinking aplicada a serviços elaborada por 

Vianna et al (2011). 

A pesquisa-ação envolve o pesquisador no trabalho com os membros de 

uma organização sobre um assunto que seja de genuíno interesse e no qual há a 

intenção dos membros da organização em agir com base na intervenção (EDEN; 

HUXHAM, 2001). De acordo com Balem, Fialho e Cardoso (2011), o Design Thinking 

trata-se de uma abordagem eficaz para resolver problemas complicados por meio da 

criação de soluções inovadoras que já nascem mais adaptadas às vidas das pessoas. 

Percebe-se, então, uma grande congruência entre a pesquisa-ação e o Design Thinking, 

pois ambos envolvem a solução de problemas através de ferramentas colaborativas. A 

construção dos dois métodos se dá em etapas, que podem ser conectadas entre si. 

Macke (2006) afirma que apesar de não possuir uma estrutura rígida, é 

possível identificar quatro fases na pesquisa-ação: fase exploratória, onde é feito o 

diagnóstico para identificar os problemas, as capacidades de ação e intervenção na 

organização; fase de pesquisa aprofundada, onde é feita a coleta de dados; fase da ação, 

onde ocorre todo o planejamento e execução das ações, a partir das discussões com as 

equipes participantes do projeto; e fase de avaliação, onde se obtém feedback do trabalho 

e possível redirecionamento das ações. 

O processo de Design Thinking se inicia na aproximação do contexto do 

projeto, visando o entendimento inicial e identificação das necessidades dos atores 

envolvidos e possíveis oportunidades emergentes. Essa fase denomina-se imersão. A 

etapa seguinte, de análise e síntese, tem como objetivo organizar os dados visualmente 

de modo a apontar padrões que auxiliem a compreensão do todo e a identificação de 

oportunidades e desafios. A terceira etapa, denominada ideação, busca-se gerar ideias 

inovadores através de atividades colaborativas que estimulem a criatividade com base 

nos insumos coletados anteriormente. Por fim, a prototipação tem como função auxiliar na 

tangibilização das ideias, a fim de propiciar o aprendizado contínuo e a eventual validação 

da solução (VIANNA et al, 2011). 

Em busca do alinhamento entre o método, técnica de coleta e análise de 

dados, a pesquisa é dividida nas quatro etapas da pesquisa-ação apresentadas por 

Macke (2006). A fase exploratória compreende a definição do processo a ser trabalhado e 

seleção dos sujeitos da pesquisa, associada a etapa de imersão no Design Thinking. A 



Marlon Bruno Matos Paiva, Gládia Lorena Lima Maia 

Pág. 12 – FFBusiness – Fortaleza – V.14, – Nº 18 – Jun. 2016 ISSN 1679-723X 

fase de planejamento compreende as etapas de análise e síntese e ideação. A fase de 

ação corresponde à prototipação do processo. Em seguida, a avaliação busca verificar os 

benefícios e obstáculos na utilização do método de Design de serviço, a fim de responder 

os objetivos específicos da pesquisa. 

De acordo com Chizzotti (2011), a entrevista trata-se de um método de 

coleta de dados no qual perguntas são feitas a participantes para descobrir o que fazem, 

pensam ou sentem. A força das entrevistas semiestruturadas é que os tópicos explorados 

mudam de uma entrevista para a seguinte, à medida que novos aspectos são revelados, 

sendo um método apropriado quando é necessário entender a visão que o entrevistado 

possui sobre uma determinada questão ou situação. 

A decisão pela aplicação de entrevista semiestruturada ao final do processo 

de Design Thinking se dá no intuito de entender a percepção dos atores envolvidos no 

processo em relação ao uso da metodologia, respondendo, assim, aos objetivos geral e 

específicos da pesquisa.  

O universo amostral da pesquisa é composto por servidores da Universidade 

Federal do Ceará. A amostra é não probabilística, tendo em vista a necessidade da 

formação de um grupo específico para a aplicação do método, é composta por servidores 

que possuem diferentes papéis dentro do processo estudado. A escolha dos sujeitos da 

pesquisa se dará na composição de uma equipe de projeto, formada por servidores 

técnico-administrativos que trabalham na Divisão de Planejamento e Movimentação de 

Pessoal da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, servidores que trabalham em processos 

relacionados à admissão de servidores tanto em cargo efetivo, quanto contratos 

temporários, tais como gestores e servidores de outras unidades em que o processo 

tramita, e por usuários do serviço estudado. 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

A aplicação do Design Thinking no processo de admissão de servidor se 

iniciou com a escolha dos componentes da pesquisa. Krafta et al (2007) afirmam que a 

primeira etapa da pesquisa-ação, denominada fase exploratória, diz respeito ao 

diagnóstico da situação e das necessidades dos atores e à formação de equipes 

envolvendo pesquisadores e clientes, divulgando a proposta a fim de obter o 

comprometimento dos participantes e interessados. Com o aceite de todos os convidados 

para participação do processo, iniciou-se a etapa de imersão. 
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A equipe envolvida na pesquisa-ação foi composta por oito participantes. A 

equipe de projeto possuiu três participantes, todos servidores em cargo efetivo, lotados na 

Divisão de Planejamento e Movimentação de Pessoal (DIPMO) da Pró-Reitoria de Gestão 

de Pessoas (PROGEP) da Universidade Federal do Ceará (UFC).  Outros três servidores 

que possuem envolvimento em alguma etapa do processo de admissão também 

aceitaram o convite de participação na metodologia de Design Thinking, sendo um deles 

gestor de unidade da PROGEP. Finalizando a composição, a equipe contou com dois 

servidores recém-admitidos. 

Como as etapas do processo descritas por Vianna et al (2011) não 

necessitam ser encaradas como um passo a passo linear, a atividade escolhida para 

iniciar o processo de Design Thinking foi a criação de Personas, personagens ficcionais 

concebidos a partir de síntese de comportamentos observados entre consumidores com 

perfis extremos (VIANNA et al, 2011). As personas funcionam como uma bússola para a 

equipe de projeto, ajudando a manter a equipe empática pelos usuários finais (PINHEIRO; 

ALT, 2011). 

Para a criação das personas, a equipe de projeto trabalhou em conjunto com 

os servidores envolvidos no processo a fim de definir os perfis de recém-aprovados em 

concurso público. Foram trabalhadas quatro polaridades de características dos usuários: 

jovem/velho; não busca informações/busca informações; não realiza outras 

atividades/realiza outras atividades; baixa escolaridade/alta escolaridade. Além dessas 

polaridades, foram definidos nome, idade, cargo a ser ocupado e unidade de lotação a 

qual os personagens irão pertencer. A Figura 2 exemplifica duas personas criadas para a 

pesquisa. 

Os aspectos foram combinados, criando um grupo cinco personas com 

caraterísticas significativamente diferentes entre si sendo eles três professores da carreira 

do magistério superior – efetivo, substituto e visitante – e dois servidores da carreira 

técnico-administrativa – nível D e nível E. A motivação para escolha de tais cargos se deu 

através da intenção de pluralidade de cargos citados pelos participantes, assim como 

através dos planos de cargos encontrados através da Pesquisa Desk, atividade posterior 

realizada pelo grupo. 
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Figura 2 - Exemplos de fichas de caracterização das personas. 
 

 
 

 
 
Fonte: Autores 
 

 

Em seguida, deu-se continuidade através de atividade escolhida para 

imersão preliminar: a Pesquisa Desk. A equipe de projeto buscou informações sobre o 

tema do projeto em diversas fontes. Conforme sugestão de Vianna et al (2011), o foco 

principal foi a fonte de referências seguras na Internet. Realizou-se então uma busca na 

legislação referente à admissão de servidor, sendo encontradas a Lei nº 8.112/90, que 

dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, Lei nº 8.745/93 que 

dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público, Lei nº 11.091/05 que Dispõe sobre a 

estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no 

âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação, Lei  

nº 12.772/12, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de 

Magistério Federal e Resolução Normativa nº 01/97, do Ministério do Trabalho e 

Emprego, que dispõe sobre concessão de visto para professor ou pesquisador de alto 

nível e para cientistas estrangeiros, como referências para o processo estudado.  
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Também foram pesquisados os sítios das principais Universidades e Institutos 

Federais a fim de conhecer como se dá o fluxo do processo. Observou-se que em algumas 

páginas (como da UFRGS, por exemplo), estão disponibilizados Manuais de 

procedimentos, com as principais informações sobre os processos da Universidade (como 

nomeações, contratações etc.), contendo os fluxogramas  dos processos, legislação 

correspondente, departamentos responsáveis, principais formulários (contendo links para 

os mesmos) e principais dúvidas sobre as ações administrativas. É importante que essas 

normas estejam organizadas, e acessíveis a todos, não somente para consulta, orientação 

e disseminação, como também, na busca da racionalização dos procedimentos.  

Percebeu-se ainda que a maioria dos sítios dispõem de formulários online, 

mas os mesmos devem ser impressos e entregues por via física na unidade de recursos 

humanos da instituição. Em alguns sítios, o fluxo do processo é disponibilizado, sabendo 

por onde ele deve passar, porém, não há uma ferramenta de acesso para que os usuários 

saibam onde ele se encontra em tempo real. Os dados coletados através da Pesquisa 

Desk foram utilizados para a elaboração de cartões de insight em etapa posterior. 

Como as etapas inicial de análise e síntese do processo, utilizou-se a 

ferramenta Mapa conceitual. A equipe de projeto realizou um brainstorming elencando 

palavras que fazem parte do universo central da pesquisa, com o objetivo de construir uma 

frase-guia para o processo. A frase devia incluir o usuário, o serviço estudado, o objetivo e 

as ações realizadas para o alcance do mesmo. Buscando simplicidade, formulou-se então a 

seguinte sentença: Para ingressar no serviço público, aprovados em seleção simplificada 

ou concurso entregam documentação admissional analisada por unidades da Pró-Reitoria 

de Gestão de Pessoas. Foi montado um quadro, através de uma ferramenta virtual onde a 

frase estava acessível a todos os participantes do processo. O quadro foi utilizado para a 

inserção dos insights que surgiam através da realização das atividades. 

A imersão em profundidade se deu com entrevistas aplicadas aos 

stakeholders, pessoas envolvidas diretamente no processo de admissão. Quatro 

entrevistas foram realizadas, a fim de envolver atores de todas as etapas envolvidas, 

desde o recebimento de documentação, perícia médica, análise acerca de acumulação de 

cargos, além da percepção do próprio usuário, o recém-aprovado em concurso público. 
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A equipe de projeto se reuniu individualmente com cada um dos 

entrevistados, realizando uma entrevista não estruturada que buscou responder quatro 

questões principais: 1. Como você ou sua unidade está envolvida com o processo de 

admissão de servidores; 2. Como estas atividades se integram ao restante do processo; 

3. Que ações poderiam facilitar ou otimizar o processo; e 4. Que melhorias você sugere 

para esse processo. As informações obtidas com as entrevistas também foram utilizadas 

para a construção de cartões de insight disponibilizados para todos os envolvidos na 

pesquisa, que foram utilizados para a análise e síntese dos dados. 

A etapa seguinte, que permeou todas as etapas do processo de Design 

Thinking, foi a elaboração dos cartões de insight. Tendo como referência o material 

produzido na etapa de imersão e utilizando uma planilha virtual compartilhada, foram 

inseridas informações relevantes colhidas ao longo do processo. Cada célula continha 

uma informação ou input diferente. Todos os participantes da pesquisa tinham acesso a 

essa planilha e podiam inserir novas ideias a qualquer momento, mesmo quando não 

estavam reunidos. Esta planilha passou a ser a principal ferramenta de consulta para as 

etapas posteriores. 

Após a etapa de análise e síntese do processo, iniciou-se as atividades da 

etapa de ideação. As duas etapas, em conjunto, representaram a fase de planejamento 

da pesquisa-ação. De acordo com Krafta et al (2007), A fase de planejamento está 

relacionada à prática que ocorre através dos seminários para guiar a ação. Ela é 

composta por um conjunto de entrevistas e atividades onde os participantes irão expor 

suas constatações e sugestões a respeito do assunto em pauta. Ainda nesta etapa são 

elaboradas propostas e modelos que se apliquem à prática da empresa em questão e 

atinjam as demandas propostas (KRAFTA et al, 2007). 

O mapa conceitual compartilhado foi utilizado como material para a atividade 

de brainstorming, tendo em vista que nele continham ideias de todos os participantes da 

pesquisa, adicionadas de forma aleatória e sem nenhum filtro. Ainda como atividade de 

ideação, montou-se o Cardápio de ideias, um menu, semelhante ao de um restaurante, 

onde as ideias geradas foram oferecidas aos participantes da pesquisa e os mesmos 

deveriam escolher as que mais lhes apetecia. Assim como os pratos são divididos por 

categoria, o cardápio apresentou as ideias de forma similar. Foi sugerido aos participantes 

que não escolhesse apenas uma opção do menu, mas elencasse uma lista de prioridades 

entre as ideias elencadas. A Figura 3 representa a primeira página do Cardápio de Ideias. 
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Figura 3 - Cardápio de ideias. 
 

 
 
Fonte: Autores 

 

A partir dessa seleção, as ideias prioritárias e apontadas pelo maior número 

de pessoas compuseram a matriz de posicionamento. Segundo Vianna et al (2007), a 

matriz de posicionamento é utilizada na validação das ideias em relação às necessidades 

das personas criadas no projeto. Para isso, as ideias selecionadas foram dispostas 

graficamente de modo a criar uma relação entre as personas para que, a partir disso, 

fossem percebidas as ideias mais viáveis e que conseguiam atingir os diferentes perfis. 
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Foram incluídas na matriz de posicionamento personas relativas aos servidores 

envolvidos no processo, além dos aprovados em concurso, tendo em vista que eles 

também são diretamente afetados pelas ideias apresentadas. A Figura 4 apresenta um 

esboço da matriz de posicionamento elaborada. 

 
Figura 4 - Matriz de posicionamento. 

 

 
Fonte: Autores 

 

Das 36 sugestões que compuseram o Cardápio de ideias, 18 foram 

selecionadas para a análise através da Matriz de Posicionamento. O critério de seleção 

das mesmas foi ser escolhida por no mínimo de 50% dos participantes envolvidos no 

método. A partir disso, relacionou-se as ideias com os atores envolvidos no processo, 

representados pelas personas, buscando mostrar quais delas beneficiam uma maior 

quantidade de atores. 

A forma escolhida para eleger as melhores ideias foi somando a quantidade 

de pedidos no Cardápio com o número de personas beneficiadas com a implementação 

das mesmas. A variação das notas foi entre 6 e 13, tendo 8 ideias com nota igual ou 

superior a 10. Essas foram indicadas como prioridades para implementação.  

Em relação à homologação do concurso, destacaram-se: constar dados 

pessoais e contatos do aprovado no processo de homologação encaminhado dos 

departamentos; Constar declaração de carga horária do docente aprovado no processo 

de homologação encaminhado dos departamentos. Em relação à entrega de 
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documentação, destacou-se: inexigibilidade de declaração de acumulação de cargos no 

Governo do Estado e Prefeitura Municipal se o aprovado for declarante de Imposto de 

Renda; atendimento ao público realizado por todas as pessoas do setor para qualquer 

tipo de admissão. No que concerne à informação e informatização, as notas superiores 

foram atribuídas à: criação de FAQ (Perguntas Frequentes) disponível no site da 

PROGEP; informações relativas à validade do concurso disponíveis no site da PROGEP; 

informações relativas à quantidade/ordem de convocados disponíveis no site da 

PROGEP; e disponibilização de manual que explique as principais dúvidas relativas à 

admissão e acumulação de cargos.  

Algumas notas também abaixo de 10 foram destacadas como prioridade, 

tendo em vista que as mesmas tratavam-se de procedimentos internos, não beneficiando 

diretamente os aprovados em concurso, mas sendo muito valiosas para melhorias do 

processo. Foram elas: o processo deve ser paginado a cada acréscimo de documentação 

pelo setor responsável pela etapa, garantindo a ordem da documentação; definição de 

prazo máximo em que o processo pode ficar retido em cada setor; e treinamento acerca 

do fluxo de admissão para todos os servidores envolvidos no processo. 

As propostas de melhoria sugeridas ao final da análise da matriz de 

posicionamento corresponde, na pesquisa-ação, à fase de ação, onde as propostas são 

apresentadas aos clientes, visando melhorar os aspectos estudados. Estas propostas são 

analisadas e aprovadas por membros da gerência e implementadas de forma a colocar 

em prática as sugestões apresentadas (KRAFTA et al, 2007). 

Tendo em vista o caráter experimental da pesquisa e a falta de tempo hábil 

para implementação das ideias, optou-se por não realizar nenhuma atividade relativa à 

prototipação do processo. Além disso, a equipe achou suficiente a proposição de 

sugestões elencadas na fase de ideação, onde as mesmas podem ser viabilizadas sem a 

necessidade de protótipos em papel, encenação ou storyboard, que são algumas das 

sugestões de protótipos apresentadas por Vianna et al (2007).  

Com o intuito de responder um dos objetivos do estudo e completando a 

pesquisa-ação, a fase de avaliação busca verificar o resultado das ações no contexto 

organizacional e suas consequências, a fim de extrair ensinamentos que serão úteis para 

sua continuidade e aplicação da experiência em outros estudos (KRAFTA et al, 2007). 

Para tal, foi realizada uma entrevista semiestruturada com os participantes da pesquisa 

onde eles elencavam os pontos fortes, fracos e observações gerais acerca de cada 

atividade que participou. 
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Analisando o processo de forma geral, os participantes elencaram como 

pontos mais importantes a empatia, onde cada participantes tinha a oportunidade de se 

colocar no lugar do outro, dar sua opinião e visualizar a condensação de ideias.  Para um 

dos entrevistados, “o método parece eficiente por que considera os pontos de vista de 

cada sujeito e faz a interface entre cada um. Não ficam campos de análise isolados”.  

É importante ressaltar que essa percepção corrobora com a literatura pois, 

de acordo com Vianna et al (2011), com o Design Thinking é possível colocar o ser 

humano no centro do processo, tanto para entender o usuário final como para envolver os 

especialistas como colaboradores constantes, permitindo olhar para experiências sob 

diferentes perspectivas. 

Foi colocado que o uso de personagens fictícios foi importante em virtude de 

se poder trabalhar com casos e histórias cotidianas, com extrema semelhança com a 

realidade. Assim, se pôde detectar falhas e pontos que não seriam percebidos sem esse 

agente norteador. Foi interessante o trabalho com um modo lúdico de ver os problemas e 

possíveis soluções.  

Entre as principais dificuldades percebidas, verificou-se que as atividades de 

forma individual se tornam um pouco confusas, porém fazem sentido ao trabalhar o todo. 

Portanto, é importante  para o integrante do processo, seja ele membro do projeto, 

servidor ou usuário, a participação durante todo o projeto.  

Em relação a implementação das melhorias, o maior obstáculo percebido 

pelos respondentes é a falta de coordenação para esse tipo de atividade (melhoria de 

processos). Para garantir a efetividade, é necessário que a mudança seja harmônica. Foi 

citado que “não adianta cada um fazer sua mudança, seu manual, alguém tem que puxar 

para fazer tudo junto, se não vai haver muito retrabalho e resistência às mudanças”. Foi 

sugerido houvesse uma instância na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas responsável por 

atualizações periódicas nos procedimentos, padronização e atualização de manuais e 

documentos, não apenas no processo trabalhado pelo na pesquisa realizada. 

 

5. CONCLUSÕES 

A proposta do trabalho foi analisar como o método de Design Thinking pode 

ser utilizado para a melhoria de serviços em uma Instituição Federal de Ensino Superior, 

aplicando o mesmo no processo de Admissão de Servidor em Cargo Efetivo ou Contrato 

Temporário na Universidade Federal do Ceará. 

Recordando os objetivos da pesquisa, em relação ao objetivo 1, que 

pretendia analisar um processo de trabalho de uma IFES na visão da metodologia de 

Design Thinking, verificou-se que as ferramentas de imersão, assim como a análise e 
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síntese do processo permitem conhecer profundamente o serviço estudado, fazendo com 

que a equipe sinta-se segura e confortável com o uso das ferramentas, despertando a 

criatividade e facilitando a proposição de melhorias para o mesmo. 

O objetivo específico 2, que pretendia apresentar melhorias propostas pela 

aplicação do método de Design Thinking, foi atingido com sucesso, com proposições 

relativas a todos os atores envolvidos, sejam elas os aprovados em concurso público ou 

os colaboradores que prestam tal serviço. Verificou-se que todas as propostas são de fácil 

aplicabilidade, sendo a maioria delas voltada para padronização de procedimentos, 

manualização e disponibilização de ferramentas que facilitem de acesso à informação. 

Em relação ao objetivo específico 3, que pretendia analisar a percepção dos 

atores envolvidos no processo em relação ao uso do método de Design Thinking, 

constatou-se que as atividades foram bem recebidas pelos participantes da pesquisa, que 

demonstraram interesse no uso de ferramentas  colaborativas e na possibilidade de 

colocar-se no lugar dos outros atores envolvidos no processo. Sentiu-se a necessidade de 

um agente coordenador de atividades como essa na unidade de trabalho, a fim de 

proporcionar atualização e melhorias constantes.  

De modo geral, pode-se afirmar que o uso do Design Thinking na melhoria 

de processos de serviço na Instituição Federal de Ensino Superior estudada foi positivo 

em termos de receptividade e qualidade do trabalho. A percepção do método pelos 

envolvidos foi que ele proporciona benefícios para o trabalho, com foco nos stakeholders, 

garantindo propostas de melhoria democráticas com o uso ferramentas de trabalho 

lúdicas, permitindo que esse trabalho, em geral pesado, não se torne enfadonho. 

É importante salientar que os resultados aqui apresentados não podem ser 

tomados como representativos no âmbito de toda a Universidade Federal do Ceará, assim 

como das Instituições Federais de Ensino Superior, categoria extremamente ampla e não 

abrangida pelos métodos de amostragem utilizados na pesquisa. 

Como implicação gerencial, sugere-se a apresentação das melhorias no 

processo aos gestores envolvidos no processo estudado a fim de que sejam implantadas 

as mudanças em caráter experimental, assim como a proposta de utilização do método de 

Design Thinking em diferentes processos de serviço.  

Como proposta para investigações futuras, recomenda-se um estudo do 

método após a implementação das propostas de melhoria, em busca de percepções de 

diferentes usuários do serviço e stakeholders. Recomenda-se ainda a formação de um 

grupo de participantes maior para aumentar a validade das técnicas utilizadas, assim como 

uma maior interação entre os mesmos em busca mais eficácia da ferramenta colaborativa. 
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