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RESUMO 

 

O presente trabalho busca auxiliar as organizações a melhorar seu 

desempenho organizacional utilizando a abordagem do Design Thinking (DT). Para 

isto, entende-se quais são as barreiras existentes atualmente na adoção do DT além 

de identificar quais são os impactos mais retratados na literatura. Além disto, tendo 

em vista a existência de poucos trabalhos que relacionem as ferramentas utilizadas 

nos projetos, também é possível obter nesta pesquisa uma lista de ferramentas 

possíveis a fim de potencializar cada impacto desejado. Para a identificação de todos 

estes pontos foi realizada uma revisão sistematizada da literatura, baseada no modelo 

de garimpagem desenvolvido por Costa (2010), conhecido como webibliomining. Foi 

utilizada a base Scopus e foram identificados um total de 39 impactos do DT na 

literatura além de 24 ferramentas selecionadas. Para compor o questionário integrado 

a ser avaliado por especialistas foram selecionadas mais 8 ferramentas LSS que tem 

possibilidade de utilização no DT. Os impactos foram priorizados pela Análise de 

Pareto, restando 20 impactos avaliados por 25 ferramentas (17 DT e 8 LSS). 

Complementarmente os impactos foram relacionados ao desempenho organizacional 

conforme os pilares propostos no Prêmio de Qualidade Malcolm Baldrige (MB). Os 3 

impactos de maior relevância foram “Gestão do conhecimento/aprendizado 

colaborativo”; “Aumento engajamento e integração dos stakeholders”; “Vantagem 

competitiva para inovação e criação”. Analogamente o pilar MB mais impactado é a 

“Força de Trabalho” seguido do “Planejamento Estratégico”. Dentre as ferramentas 

avaliadas pelos especialistas as 5 mais recomendadas são “Jornada do Usuário”; 

“Foco nas necessidades dos clientes”; “Mapa de Empatia”; “Entrevistas” e 

“Brainstorming”. Porém este resultado pode variar conforme o impacto desejado. A 

ferramenta LSS “Poka Yoke” foi excluída da proposta de framework final por sua 

pouca relevância identificada na pesquisa. O resultado deste estudo mostra-se 

relevante pois ao avaliar os resultados do LSS percebe-se um bom resultado em 

dimensões complementares ao resultado encontrado no DT. Com isto espera-se que 

a organização que buscar utilizar o que há de melhor em ambas as metodologias terão 

seu desempenho organizacional aprimorado. 

 

Palavras-chave: Design Thinking, Lean Six Sigma, Ferramentas, Impactos



 

ABSTRACT 

 

This research aims to help organizations improve their organizational performance 

using the Design Thinking (DT) approach. For this, it is understood what are the 

barriers that currently exist in the adoption of DT, besides identifying which are the 

impacts most portrayed in the literature. In addition, considering the existence of few 

works that relate the tools used in the projects, it is also possible to obtain in this 

research a list of possible tools in order to potentiate each desired impact. For the 

identification of all these points a systematized review of the literature was carried out, 

based on the model of garimpagem developed by Costa (2010), known as 

webibliomining. Scopus base was used and a total of 39 DT impacts were identified in 

the literature, in addition to 24 selected tools. To compose the integrated questionnaire 

to be evaluated by specialists were selected another 8 LSS tools that can be used in 

the DT. The impacts were prioritized by Pareto Analysis, remaining 20 impacts 

evaluated by 25 tools (17 DT and 8 LSS). In addition, the impacts were related to 

organizational performance according to the pillars proposed in the Malcolm Baldrige 

Quality Award (MB). The three most relevant impacts were "Knowledge management 

/ collaborative learning"; "Increased engagement and stakeholder integration"; 

"Competitive advantage for innovation and creation". Similarly, the most impacted MB 

pillar is the "Work Force" followed by "Strategic Planning". Among the tools evaluated 

by the experts the 5 most recommended are "User Journey"; "Focus on customer 

needs"; "Empathy Map"; "Interviews" and "Brainstorming". However, this result may 

vary according to the desired impact. The LSS tool "Poka Yoke" was excluded from 

the final framework proposal because of its low relevance identified in the research. 

The result of this study is relevant because when evaluating the LSS results, a good 

result can be seen in dimensions complementary to the result found in the TD. With 

this it is expected that the organization that seeks to use the best in both methodologies 

will have its organizational performance improved. 

Keywords: Design Thinking, Lean Six Sigma, Tools, Impacts 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o aumento da competitividade nas organizações e clientes cada vez mais 

exigentes quanto a serviços e produtos adquiridos, percebe-se nos últimos anos o 

crescimento de diversas abordagens e ferramentas de gestão a fim de auxiliar as 

organizações a se manterem em patamares competitivos e com excelência em seus 

processos e modelos de gestão. 

Critérios como qualidade e preço são indiscutivelmente relevantes em busca 

da sustentabilidade empresarial, somados à busca pela redução de desperdício e na 

satisfação do cliente final. Neste contexto observa-se nos últimos 20 anos a adoção 

do Lean Six Sigma (LSS) com objetivo de otimizar tais pontos, contribuindo com a 

melhora do desempenho dos processos de negócio. (DROHOMERETSKI et al, 2014). 

Na contrapartida das metodologias que focam nas soluções a partir dos 

serviços e produtos apenas, surgem novas abordagens igualmente importantes, 

porém com o objetivo de desenvolvimento de soluções focadas a partir da 

necessidade real do ser humano, sendo a principal delas, o Design Thinking (DT) 

(GLEN et al., 2015; IDEO, 2012; YOUNG, 2010). Pode-se notar o crescimento 

significativo do DT a partir de 2009, após a publicação de Brown (2010), onde o junto 

à consultoria IDEO difundiu o termo e a sua variada possibilidade de atuação 

(FLEURY;2016). 

Na intensa busca por melhoria de seus processos e modelos de gestão, as 

empresas estão cada vez mais empenhadas em se diferenciar uma das outras a fim 

de obter alguma vantagem competitiva no mercado. Porém Lawson e Samson (2001) 

concluem que o foco excessivo em operações eficientes e lucros a curtos prazos 

tornam esta busca pela inovação ainda mais difícil. 

O DT vem sendo implementado em vários segmentos empresariais distintos, 

principalmente através de programas de treinamento específicos ou consultorias 

(LIEDTKA, KING e BENNETT, 2013; MCCREARY, 2003). Como resultado, 

desenvolveu-se a partir de um conceito de gestão que agora é ministrado em várias 

escolas de negócios (LIEDTKA, 2011, D.SCHOOL, 2009) e aplicado em uma 

variedade de segmentos industriais (WONG, 2009).  

 

Neste trabalho busca-se levantar primeiramente quais são as barreiras e os 

impactos do DT relatados na literatura. Após isto, avaliar o grau de importância das 
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ferramentas de DT na adoção desta metodologia nas organizações. 

Complementarmente, avalia-se a influência de ferramentas de LSS e DT versus os 

impactos, na percepção dos especialistas. Por fim, busca-se mensurar qual dimensão 

organizacional trabalhada pelo prêmio de Qualidade Malcolm Baldrige é mais 

impactado quando se utiliza o DT na organização.  

1.1 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

Apesar do crescente interesse da academia e das organizações, os conceitos, 

técnicas do Design Thinking ainda não estão consolidados, gerando confusão entre 

profissionais e pesquisadores sobre suas definições e práticas recomendadas. Ainda 

não está claro quais são os resultados consolidados obtidos com a aplicação da 

abordagem Design Thinking nos diferentes contextos organizacionais. (HIRANO, 

ISHIZUKA, 2013) 

Por outro lado, práticas de Lean Six Sigma (LSS) já vêm sendo exaustivamente 

estudadas e trabalhadas pelas empresas nos últimos anos. Principalmente porque 

sabe-se que seu primeiro uso pela indústria aconteceu em 1950 através da difusão 

do Sistema Toyota de Produção desenvolvido por Taiichi Ohno e desde então 

diversas empresas puderam obter resultados relevantes (WERKEMA, 2012). Além 

disso a metodologia se mostra capaz de gerar impactos em múltiplos aspectos das 

organizações que a utilizam (FREITAS, 2016). 

Neste contexto, destaca-se a necessidade de buscar uma maneira de 

aprimorar os impactos do DT com ferramentas mais conhecidas e comprovadamente 

bem-sucedidas, como no caso do LSS. Além disso dentre tantas ferramentas 

existentes na recente metodologia DT, quais possuem maior importância e quais 

potencializam os impactos já relatados pela literatura.  

Com isso, espera-se que os especialistas em DT tenham um arcabouço mais 

robusto e completo para que possam estrategicamente utilizar de acordo com cada 

dimensão de qualidade desejada pela organização. 

1.2 QUESTÃO DE PESQUISA 

Assim sendo, a seguinte questão de pesquisa é apresentada: Qual o grau de 

importância das ferramentas de DT e LSS na adoção do DT nas organizações e 
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suas influências nos impactos do DT relatados na literatura à luz dos 

fundamentos do Malcolm Baldrige?  

 

Neste mesmo trabalho, também objetiva-se responder as seguintes questões: 

 

a) Segundo a literatura: 

a.1) Quais são as principais barreiras ao uso do DT? 

a.2) Quais são os principais impactos provenientes da adoção do DT? 

a.3) Quais as principais ferramentas utilizadas no DT? 

a.4) Quais as ferramentas de LSS são passíveis de utilização no DT? 

 

b) Segundo os especialistas: 

 

b.1) Qual o grau de importância de cada ferramenta selecionada para a 

adoção do DT nas organizações? 

b.2) Qual a influência das ferramentas de LSS sobres os impactos do 

DT, levantados na revisão bibliográfica e organizados nos fundamentos 

do Prêmio Nacional de Qualidade Malcolm Baldrige? 

b.3) Qual a influência das ferramentas de DT sobres os impactos do DT, 

levantados na revisão bibliográfica e organizados nos fundamentos 

Prêmio Nacional de Qualidade Malcolm Baldrige? 

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

Para buscar responder a questão central abordada anteriormente, este estudo 

tem por objetivo geral identificar os pontos de convergência que potencializem o 

resultado de projetos de melhoria que utilizem abordagens de Design Thinking e Lean 

Six Sigma. 

Desta forma, foram estruturados os seguintes objetivos de pesquisa para 

nortear o estudo realizado: 

a) Identificar as barreiras, os impactos e ferramentas para utilização do DT, 

identificados pela literatura 
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b) Identificar impactos do DT mais citados pela literatura; 

c) Identificar na literatura, as ferramentas de LSS que possam ser utilizadas 

no DT; 

d) Mapear as percepções de especialistas sobre quais as ferramentas mais 

importantes na utilização do DT; 

e) Mapear juntos aos especialistas quais ferramentas potencializam cada 

impacto encontrado; 

f) Consolidar e agrupar os resultados pelos fundamentos do Prêmio Nacional 

de Qualidade Malcolm Baldrige; 

1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 No que se refere à revisão da literatura, serão pesquisados registros existentes 

indexados nas bases SCOPUS a fim de identificar os impactos e ferramentas do DT 

revelados pelos pesquisadores em suas publicações. As demais bases não serão 

avaliadas neste momento.  

 O intuito deste trabalho é proporcionar um leque de ferramentas mais 

adequados para cada objetivo desejado pela organização quando esta pretende 

melhorar o seu desempenho organizacional. Para esta avaliação de desempenho, 

restringiu-se às dimensões abordadas pelo Prêmio de Qualidade Malcolm Baldrige 

visto que este se trata de um prêmio mundialmente conhecido. 

 Entretanto não foi realizado o levantamento dos impactos para cada tipo de 

organização ou especificidade de projetos. Os resultados foram considerados sem 

essa limitação e ao adotar o modelo proposto a organização deverá atentar para este 

ponto.  

 Por fim, em relação aos especialistas, os participantes desta pesquisa foram 

abordados em uma ferramenta social de trabalho que não restringe localidade. Foi 

utilizada a ferramenta LinkedIn para identificação e abordagem de profissionais 

ligados ao Design Thinking. No que se refere ao conhecimento dos especialistas, 

exigiu-se que tivessem experiência em projetos de implementação de DT, não foram 

realizados cortes quanto à experiência em LSS já que este ponto seria possível de 

ser avaliado após o resultado.  
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1.5 SÍNTESE DAS ETAPAS DA PESQUISA 

 O desenvolvimento desta dissertação foi estruturado a partir de uma ótica 

descritiva, com base no modelo de pesquisa de levantamento, tendo realizada a 

aplicação do questionário a partir da pesquisa bibliográfica realizada preliminarmente. 

Para a elaboração do presente trabalho, foram desenvolvidas as etapas a seguir: 

o Etapa 1: Levantamento da literatura científica (nos dois primeiros itens abaixo 

utilizou-se do modelo de garimpagem de texto na web desenvolvido por Costa 

(2010), o webbliomining): 

 Barreiras e Impactos gerados na adoção do Design Thinking 

 Ferramentas utilizadas na aplicação do DT 

 Referência de LSS a ser utilizada na análise comparativa 

 Prêmio Nacional de Qualidade Malcolm Baldrige 

 

o Etapa 2: Elaboração do instrumento de pesquisa: Desenvolvimento do 

questionário a ser utilizado para levantamento dos dados através de perguntas 

fechadas contemplando os principais pontos levantados nas etapas anteriores. 

 

o Etapa 3: Levantamento dos dados: Aplicação de questionário a profissionais 

que trabalhem e/ou que tenham experiência com DT. 

 

o Etapa 4: Consolidação da pesquisa: Compilação e análise dos dados 

coletados através de métodos qualitativos e análises estatísticas descritivas a 

fim de responder às questões propostas nessa dissertação. 

 

o Etapa 5:  Contempla as conclusões gerais da pesquisa além de identificar 

potenciais estudos para o futuro que não puderam ser contemplados neste 

trabalho. 
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A Figura 1 demonstra de forma resumida a síntese das etapas da pesquisa 

 

Figura 1: Síntese das Etapas de Pesquisa 

 
Fonte: A autora (Inspirada em Paixão, 2014) 

 

1.6 IMPORTÂNCIA E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO  

 A importância e relevância desta pesquisa estão na identificação dos impactos 

e barreiras na utilização do Design Thinking em projetos de inovação e/ou melhoria 

apontada por cientistas que já tenham explorado o tema, dado que comparado ao 

LSS, é uma metodologia relativamente nova. Ao buscar uma união das duas 

metodologias, pretende-se melhorar o desempenho organizacional de maneira mais 

completa. 
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 Em contrapartida, dado o mesmo objetivo em comum de atender a satisfação 

do cliente, busca-se avaliar em conjunto, os mesmos aspectos relacionados com a 

metodologia do Lean Six Sigma para avaliar a possibilidade de otimização e 

potencialização de resultados ao utilizar a junção das duas abordagens nos projetos. 

 Segundo Fleury; Stabile; Carvalho (2016), a pouca disponibilidade de trabalhos 

acadêmicos que mostrem a aplicabilidade do Design Thinking e os ganhos possíveis 

corrobora para a realização do presente estudo e consequente difusão do tema na 

comunidade acadêmica. Apesar do crescimento do tema em outros canais de 

divulgação como sites e blogs, busca-se avaliar através de metodologia adequada os 

objetivos descritos nesta pesquisa. 

 Desta forma, o trabalho de bibliometria é de suma importância para compilar 

os feitos e trabalhos divulgados em ambos os temas para possibilitar a estrutura 

adequada ao questionário a ser realizado como ferramenta principal de coleta de 

dados do presente estudo envolvendo DT. 

 

1.7 ESTRUTURA DO ESTUDO 

O presente trabalho está estruturado em seis capítulos conforme apresentados 

abaixo: 

 

o Capítulo 1: Introdução ao tema central da pesquisa, definição das questões de 

pesquisa e seus objetivos, justificativa e relevância do tema estudado assim 

como as etapas utilizadas na sua elaboração e sua estrutura. 

o Capítulo 2: Apresentação aos fundamentos teóricos relacionados ao tema e 

que serão utilizados como base para o desenvolvimento da pesquisa, através 

desta revisão da bibliografia disponível na base SCOPUS.  

o Capítulo 3: Definição e explanação da metodologia de pesquisa utilizada, 

detalhamento das etapas realizadas para o desenvolvimento da pesquisa, 

descrevendo a criação do instrumento de pesquisa, realização da coleta de 

dados, análise e compilação dos dados obtidos e avaliação dos resultados 

possíveis. 
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o Capítulo 4: Apresentação do mapeamento do estado da arte que será base na 

construção do instrumento de pesquisa no que se refere aos impactos e 

ferramentas encontrados na literatura existente considerando a base Scopus.  

o Capítulo 5: Desenvolvimento do instrumento de pesquisa, assim como a 

análise dos resultados obtidos, discussões sobre as implicações geradas e 

posterior proposição de um modelo híbrido de utilização das ferramentas de 

LSS e DT a partir do impacto organizacional desejado. 

o Capítulo 6: Apresentação da conclusão do trabalho gerada a partir da pesquisa 

realizada neste estudo, com base nos objetivos definidos e resposta às 

perguntas de pesquisa identificadas através dos dados levantados ao longo de 

seu desenvolvimento. 

 

Um resumo da estrutura dos capítulos pode ser representado na Figura 2 

 

Figura 2: Estrutura de Capítulos 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo descrevem-se os principais conceitos relacionados ao Design 

Thinking e Lean Six Sigma para auxiliar no entendimento dos resultados obtidos ao 

longo da pesquisa. Além disso, a revisão bibliográfica objetiva pesquisar trabalhos 

similares ao tema em questão. 

2.1 BASE CONCEITUAL 

Os principais conceitos do DT e do LSS são desenvolvidos o longo desta seção 

de forma a estruturar o corpo de conhecimento do tema realizado através da revisão 

da literatura. O objetivo então é abordar os fundamentos principais relacionados ao 

tema central, fornecendo material necessário para o desenvolvimento da pesquisa 

proposta inicialmente.  

Desta maneira, a base conceitual foi estruturada da forma a seguir a fim de 

facilitar o entendimento dos temas a serem abordados ao longo do capítulo: 

2.1.1 Design Thinking 

Nesta seção serão apresentados os principais conceitos e valores do DT além 

da origem diferentes escolas existentes e suas respectivas abordagens. Também 

neste capítulo, resume-se as principais barreiras retratadas pelos autores além dos 

possíveis impactos de projetos que utilizem o DT na sustentabilidade. 

 

2.1.1.1 Origem da Abordagem 

 

O Design Thinking pode ser descrito como uma metodologia que reúne um 

conjunto de práticas, inspiradas no design, para resolução de problemas, 

desenvolvimento de projetos e novos negócios através da empatia, criatividade e 

racionalidade para atender necessidades dos usuários e guiar objetivos das 

corporações (BROWN, 2010; LIEDTKA, 2011). 

Sua origem é datada pelo meio acadêmico a partir da primeira metade do 

século 20 onde seu início se deu com objetivo de diferenciar o Design Industrial do 
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Design Artístico através da aplicação de um conjunto de objetivos e métodos 

estruturados no suporte à criação (CROSS, 2007). Outro ponto observado quando 

desenvolvido foi o objetivo de unir o Design e a Engenharia tanto em ambientes 

educacionais quanto nas organizações. (TAKEDA, 2013; HIRANO et al. 2013) 

Fleury; Stabile e Carvalho (2016) salientam que pode-se perceber um grande 

crescimento dos estudos em periódicos no meio científico nos últimos anos, saltando 

de 11 registros antes do ano 2000 para mais de 180 em 2014, considerando somente 

a base Web of Science. 

Brown (2010) define que o DT parte do princípio onde é necessário analisar as 

habilidades que os designers têm aprendido ao longo de várias décadas na busca por 

estabelecer a relação entre as necessidades humanas com os recursos técnicos 

disponíveis, considerando as restrições práticas dos negócios ao integrar o desejável 

do ponto de vista do cliente ao econômico e tecnicamente viável do ponto de vista da 

empresa (Figura 3). 

 

Figura 3 : Premissas do Design Thinking 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

As descrições do DT variam de autor para autor, mas partem igualmente de um 

conjunto de características cognitivas, até um processo passo a passo em que 

equipes multidisciplinares aplicam uma abordagem orientada ao usuário para 

encontrar soluções relevantes para problemas complexos (KIMBELL, 2012, 

JOHANSSON-SKOLDBERG, WOODILLA, 2013, SEIDEL E FIXSON, 2013). 

 

 



 25 

2.1.1.2 Corpos do conhecimento (escolas e abordagens) 

 

Sintetizando o conceito defendido nos textos empresariais, Liedtka (2015) 

argumenta que, apesar dos diferentes níveis de detalhe e foco nas várias 

representações da DT, pode-se discernir um processo genérico que consiste em três 

fases durante as quais são utilizadas várias técnicas: a exploração de critérios de 

design; insights de usuários baseados em estudos etnográficos na geração de ideias 

e conceitos e em uma fase de experimentação durante a qual as ideias são 

prototipadas e testadas com os usuários para selecionar uma solução ótima.  

Existem diferentes abordagens de DT e puderam se observar seis diferentes 

tipos descritos na literatura. O primeiro deles data de 2008 justamente com a 

publicação de Brown,2008 na Harvard Business Review. O nome desta abordagem 

levou simplesmente o nome de Design Thinking, justamente por ser a percursora das 

demais (BROWN, 2010) 

Três anos após a primeira definição, surge em 2011 a abordagem defendida 

pelo “Bootcamp Bootleg” (D.SCHOOL, 2011); onde as fases podem ser resumidas 

em: Empatizar. Definir; Idealizar; Prototipar e Testar. Também neste mesmo ano, 

nota-se uma proposta de fases defendidas pela “Human Centered Design” definidas 

como: Ouvir, Criar e Entregar (IDEO;2011). 

Já no ano de 2012, surge a proposta definida por Vianna et al., onde os autores 

denominam também de “Design Thinking”, porém com as fases: Imersão; Análise e 

Síntese e Ideação e Prototipação resumidas em três etapas apenas. Em uma nova 

abordagem denominada “Design Thinking for Educators” a IDEO (2012) propõe que 

sejam aplicadas as seguintes etapas em projetos de DT: Descoberta; Interpretação; 

Ideação; Experimentação e Evolução. 

Por fim, em 2013 surge a última definição descrita pela literatura, chamada de 

“Playbook for Strategic Prospective and Innovation”. Nesta visão, são definidas as 

fases: Conhecimento; Compreensão; Aplicação; Análise e Síntese e Avaliação. 

(CARLETON; COCKAYANE; TAHVANAINEN; 2013) 

Dentre todas estas, as que mais se destacam são a defendida pela D.School, 

a proposta pela IDEO e a definida por Vianna (FLEURY; STABILE; CARVALHO, 

2016). O Quadro 1 resume as escolas citadas acima: 
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Quadro 1: Abordagens do DT 
 

Nome Autor Fases 

Design Thinking BROWN (2008) 
Inspiração; Ideação e 

Implementação 

Bootcamp Bootleg D.SCHOOL (2011) 
Empatizar; Definir; Idealizar; 

Prototipar e Testar 

Human Centered Design IDEO (2011) Ouvir, Criar e Entregar 

Design Thinking 
VIANNA et al. 

(2011) 

Imersão; Análise e Síntese e 

Ideação e Prototipação 

Design Thinking for 

Educators 
IDEO (2012) 

Descoberta; Interpretação; 

Ideação; Experimentação e 

Evolução 

Playbook for Strategic 

Foresight Innovation 

CARLETON et al. 

(2013) 

Conhecimento; Compreensão; 

Aplicação; Análise e Síntese e 

Avaliação 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

2.1.1.3 Princípios e Valores do DT  

 

Sato (2009) diz que "A boa notícia é que o pensamento de design é sistemático; 

A má notícia é que isso não exige uma única formula ", se referindo a variedade de 

visões e formas como os designers misturam e combinam métodos e técnicas. 

Desenhado a partir desses temas para atender às necessidades específicas do 

desafio de design em questão. 

Conforme visto nas seções anteriores, existe uma ampla gama de abordagens 

para o mesmo tema, o design thinking, porém é importante fornecer de maneira 

resumida os valores que permeiam os valores principais do DT: 

Centrado no ser humano: em vez de um produto ou serviço, as necessidades 

humanas são o ponto de partida em um processo. Suas necessidades, práticas e 

preferências são princípios primordiais para qualquer solução (GLEN et al., 2015; 

IDEO, 2012; YOUNG, 2010). Porém, isso não significa que os objetivos 

organizacionais sejam ignorados. Sato (2009) afirma que “O DT é uma abordagem 
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heurística que equilibra o cliente, negócios e tecnologia e busca garantir que os 

resultados beneficiem tanto os clientes como a empresa. 

Baseado em Pesquisas: a importância da pesquisa se dá pela importância 

genuína de se entender as necessidades humanas, os direcionadores e as barreiras 

existentes (YOUNG, 2010). Os métodos de pesquisa qualitativa permitem que a 

equipe do projeto desenvolva empatia profunda para as pessoas que estão 

trabalhando, questionando os pressupostos e inspirando novas soluções. Nos 

estágios iniciais do processo, a pesquisa é generativa - usada para provocar a 

imaginação e aguçar a intuição sobre novas oportunidades e idéias. Em fases 

posteriores, esses métodos podem ser avaliados e usados para aprender 

rapidamente sobre a resposta das pessoas às idéias e às soluções propostas pela 

equipe. (IDEO, 2009) 

Visão Contextual Ampla: “é preciso um olhar de fora para entender todo o 

contexto” (SURI; HOWARD, 2006). É preciso obter uma visão geral que circundam 

direta e indiretamente os problemas envolvidos no projeto. Os autores descrevem 

cinco contextos a serem considerados como parte do processo de inovação através 

do DT:  

o Físico: como as pessoas experimentam sua interação física com as coisas? 

o Cognitivo: como as pessoas associam significados a coisas com as quais 

eles interagem? 

o Social: como eles se comportam em equipes ou em contextos sociais? 

o Cultural: como as pessoas experimentam normas, hábitos e valores 

compartilhados? 

o Emocional: como as pessoas experimentam seus sentimentos e 

pensamentos? 

 

Colaboração: Design Thinking tem como premissa primordial ser colaborativo 

e multidisciplinar; tendo como requisito a formação de uma equipe com 

conhecimentos e experiências diversas e a inclusão de diversas partes interessadas 

ao longo do processo (IDEO, 2012; YOUNG, 2010). Essas equipes são como 

componentes-chave da prática de um projeto bem-sucedido de inovação pelo DT. 

Quando essas equipes estão envolvidas em uma abordagem de design centrada no 

usuário, elas são capazes de conceber "inovações mais poderosas do que através de 
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abordagens mais convencionais que tendem a ser tendenciosas para beneficiar a 

empresa" (SATO, 2009) 

Otimismo: DT baseia-se na crença fundamental de que todos podem gerar 

mudanças e "não importa quão grande seja um problema, quão pouco tempo ou quão 

pequeno um projeto tenha de orçamento [...] o processo pode ser agradável "(IDEO, 

2012). 

Não linearidade e experimentação: tanto na pesquisa como na geração e 

avaliação das soluções, incluindo prototipagem, deve-se pensar com as mãos 

(GRAVINA, SAUNDERS; 2010). Isso evita que o time do projeto fique com uma 

solução que talvez não seja o melhor e esteja em uma fase inicial do processo e 

incentiva a exploração de várias soluções (GLEN et al., 2015; IDEO, 2012; YOUNG, 

2010). Harrelson (2009) descreve três princípios para protótipos efetivos: 

o Rápido: permitindo uma iteração rápida (e feedback) 

o Descartável: o suficiente para expressar a ideia de ser comunicado, e não 

mais 

o Focado: selecionando as coisas mais importantes para testar - como 

significados desconhecidos ou elementos complexos. 

 

2.1.1.4 Barreiras 

 

Apesar do aumento do interesse em utilizar o DT já citado anteriormente, nota-

se poucas evidências empíricas de uso bem-sucedido de DT na indústria (WALTERS, 

2011; CARLGREN, ELMQUIST, RAUTH, 2016).  Em vez disso, estudos empíricos 

parecem indicar que há muitas dificuldades relacionadas à implementação de DT nos 

ambientes organizacionais (CARLGREN, 2013; LIEDTKA, 2011) 

Neste sentido, com o objetivo de buscar dentre as publicações existentes 

Santos e Costa (2017) reuniram em seu trabalho realizado através de um estudo 

bibliométrico todas as barreiras já mapeadas pela academia científica. Este item 

responde à questão a.1 proposta no capítulo anterior. Optou-se por não avaliar as 

barreiras no estado da arte pois este aspecto não será avaliado no questionário. 

 Desta forma, as principais barreiras encontradas na literatura referentes à 

prática de DT seguem resumidos no Quadro 2 abaixo: 
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Quadro 2: Barreiras na implementação do DT – revisão literatura 
 

Barreira Autor 

Desconhecimento de 
Ferramentas e Técnicas 

TICEHURST A., WARD J., CLARKSON J.(2010); 
HOPKINS.G., DUNN K., BOURGEOIS F., 

ROGERS J., CHIANG V.(2016); MACLEOD S., 
DODD J., DUNCAN T.(2015); CARLGREN L., 

ELMQUIST M., RAUTH I. (2016) 

Falta de compreensão/pesquisa 
sobre a eficácia do método 

TICEHURST A., WARD J., CLARKSON J.(2010); 
CARLGREN L., ELMQUIST M., RAUTH I. (2016); 

DE EYTO A., MC MAHON M., HADFIELD M., 
HUTCHINGS M. (2008) 

Disponibilização de recursos 
KIRKLAND, L; PARHAM M.; PASTORES S 

(2009); HOPKINS.G., DUNN K., BOURGEOIS F., 
ROGERS J., CHIANG V. (2016) 

Resistência à mudança 
organizacional 

TICEHURST A., WARD J., CLARKSON J.(2010); 
CARLGREN L., ELMQUIST M., RAUTH I. (2016) 

Diminuição das barreiras 
hierárquicas 

HUQ A., GILBERT D. (2017) 

Conhecimento do processo e da 
estrutura administrativa 

KIRKLAND, L; PARHAM M.; PASTORES S. 
(2009) 

Inadequação dos processos e 
estruturas existentes 

CARLGREN L., ELMQUIST M., RAUTH I. (2016) 

Ideias propostas difíceis de 
implantar 

CARLGREN L., ELMQUIST M., RAUTH I. (2016) 

Estilo de Comunicação 
Diferenciado 

CARLGREN L., ELMQUIST M., RAUTH I. (2016) 

Estrutura do currículo de ensino 
de tecnologias 

WELLS A. (2013) 

Dificuldade de alinhamento 
entre stakeholders 

TICEHURST A., WARD J., CLARKSON J.(2010) 

Fonte: Dados da Scopus e ISI. Elaborado por Santos e Costa (2017) 
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2.2 PRÊMIO DA QUALIDADE MALCOLM BRIDGE 

O Prêmio Malcolm Baldrige(MB) foi criado em 1987 com a finalidade de 

estimular a qualidade dos produtos fabricados nas empresas norte-americanas que 

tinham como objetivos a excelência e a satisfação dos clientes (NIST). 

O objetivo do prêmio foi promover a sensibilidade para a qualidade; melhorar 

as práticas de qualidade e competitividade das empresas americanas; identificar os 

requisitos para a excelência; facilitar a comunicação e o compartilhamento das 

melhores práticas de gestão entre organizações americanas; servir como ferramenta 

de trabalho para orientar o planejamento organizacional e oportunidades de 

aprendizagem (SHARMA; TALWAR; 2007).  

O Prêmio segue uma classificação própria de organização para avaliar as 

empresas e organizações. Os conceitos principais que fazem parte do Prêmio 

Malcolm Baldrige são divididos em sete categorias, que constituem os critérios de 

avaliação. São eles: 

1. Liderança 

2. Planejamento Estratégico 

3. Foco no Cliente 

4. Medição, Análise e Gestão do Conhecimento 

5. Foco em Recursos Humanos (Força de Trabalho) 

6. Gestão de Processos 

7. Resultados 

 

De acordo com os organizadores do prêmio, empresas que receberam o 

Prêmio seguem algumas características em comum. Dentre estas, pode-se citar: (i) o 

foco nítido no cliente e resultados significativos no atendimento ao consumidor; (ii) nos 

custos de produção; (iii) na confiabilidade dos produtos; (iv) nos índices de falhas ou 

defeitos; e (v) na duração do ciclo de produção, com um aumento de sua 

produtividade. 
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2.3 LEAN SIX SIGMA 

Pode-se fizer que o Prêmio Nacional da Qualidade Malcolm Baldrige foi 

importante para a disseminação do Seis Sigma. Harry (1998) diz que o fato da 

Motorola ter ganho o prêmio em 1988 fez com que grandes organizações desejassem 

alcançar tais níveis de qualidade.  GE, Sony, Asea Brown Boveri e AlliedSignal foram 

algumas das empresas que começaram a se interessar pelo tema. Estima-se que a 

Motorola tenha ganho um total de 2,2 bilhões com o programa. 

A metodologia Seis Sigma foi desenvolvida na Motorola em janeiro de 1987, e 

buscava preparar a organização o ambiente competitivo na qual a mesma operava 

principalmente em função dos produtos de melhor qualidade e custo que estavam 

sendo fabricados pelos concorrentes (BREYFOGLE III, CUPELLO E MEADOWS, 

2000).  

A metodologia Seis Sigma é uma estratégia gerencial impulsionada por uma 

estreita compreensão das necessidades dos clientes, pelo uso disciplinado de fatos, 

dados e análises estatísticas que acelera o processo de melhoria dos processos, 

produtos e serviços, reduzindo variabilidade. Sigma é a unidade estatística usada para 

medir capacidade de um processo funcionar sem falhas. Um produto ou serviço com 

nível Seis Sigma é 99,9997 % perfeito. A variabilidade é tratada como se fosse uma 

falha intrínseca ao processo, e desta forma, através de projetos de melhoria contínua 

e sustentável, se objetiva reduzí-la a níveis baixíssimos, visto que não existe processo 

sem variação (WERKEMA, 2008).  

Já o pensamento Lean surgiu incialmente junto com o desenvolvimento do 

Sistema Toyota de Produção, que foi estruturado por Taiichi Ohno e associados para 

auxiliar a Toyota a sobreviver a um cenário de restrições de capital e recursos do pós-

guerra (PEPPER E SPEDDING, 2010).  

A utilização do Lean Manufactoring e da metodologia Seis Sigma de forma 

integrada foi realizada incialmente em 1996, porém Sheridan (2010) diz que o termo 

Lean Six Sigma foi introduzindo na literatura a partir do ano 2000. Ela pode ser definida 

como uma metodologia de gestão e estratégia organizacional que melhora a 

performance dos processos, satisfação do cliente e resultados organizacionais. 

(SNEE; 2010) 
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Werkema (2008) diz que apesar do seu visível sucesso no exterior, a 

metodologia LSS demorou mais de dez anos para chegar ao Brasil, tendo sido 

utilizada pela primeira vez em 1999 pela Whirlpool. A empresa obteve um retorno de 

20 milhões de reais com o programa e tal fato impulsionou a divulgação da 

metodologia no país e deu início a expansão pelo território nacional, sendo hoje 

amplamente utilizada por diversas organizações. 

Para o desenvolvimento dos projetos de LSS dentro da indústria, é necessário 

o entendimento da hierarquia a ser formada, já que os níveis gerencial e diretivo 

devem ser fortes apoiadores dos projetos para o sucesso dos mesmos. Segundo 

Werkema (2008), a hierarquia inicia-se pelo Sponsor (patrocinador do projeto), 

seguido pelo Champion (dono do processo, quem toma as decisões mais 

importantes), Master Black Belt (membro com amplo conhecimento da metodologia 

que trabalha como apoio aos demais Belts), Black Belt (líder de projeto), Green Belt 

(líder de projeto e membro da equipe do Black Belt) e por último o Yellow Belt (membro 

da equipe do Green e Black Belts). 

Paralelamente à esta hierarquia, deve-se entender metodologia de passos a 

serem seguidos, mais conhecida como DMAIC. A sigla pode ser resumida da seguinte 

forma: 

o D – Definir 

o M – Medir 

o A – Analisar 

o I – Melhorar (Improve) 

o C – Controlar 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

Neste capítulo é descrita a metodologia utilizada durante a pesquisa e seus 

respectivos pontos de interesse na construção do questionário de aplicação deste 

trabalho. Sendo desta maneira então, retratados todos os pontos de oportunidades de 

sinergia entre as metodologias Lean e Design Thinking. 

 Para fins de levantamento de material científico utilizado neste trabalho, foram 

consideradas as bases Scopus diretamente nas buscas das palavras chave. 

 As etapas de pesquisa planejadas a fim de alcançar os objetivos propostos 

neste estudo podem ser detalhadas a seguir: 

Etapa 1) Revisão bibliográfica: esta etapa consiste no levantamento das 

informações disponíveis sobre LSS e DT além de buscar quais seriam as 

dimensões de análise de desempenho organizacional para complementar o 

estudo. Para isto foram selecionados seis passos para levantamento:  

i. Impactos e barreiras já relatados na literatura com a aplicação do DT

  

ii. Escolas e ferramentas existentes no DT 

iii. Ferramentas utilizadas no LSS 

iv. Selecionar documentos para priorização 

v. Levantar os impactos do DT mais citados pelos autores 

vi. Selecionar as ferramentas de LSS a serem passíveis de utilização 

no DT 

 

Etapa 2) Elaboração do Instrumento de Pesquisa: Nessa etapa foi 

desenvolvido um questionário composto com perguntas fechadas utilizando parte 

dos dados obtidos na etapa anterior. O questionário foi dividido em duas partes:  

i. Seleção das ferramentas de DT e LSS para a avaliar o grau de 

importância na adoção do DT nas organizações 

ii. Seleção de impactos e ferramentas para avaliação dos especialistas 

quanto ao relacionamento entre eles; 

 

Etapa 3) Levantamento dos dados: A aplicação do questionário se deu 

preferencialmente utilizando a ferramenta LinkedIn, a partir de grupos específicos 

de profissionais de DT e em seguida complementado com eventuais profissionais 
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de mercado que não estavam inicialmente no grupo da plataforma digital. Não 

foram realizados grandes filtros para seleção dos especialistas, exigia-se que 

tivesse experiência na adoção do Design Thinking. A utilização do LSS foi 

questionada para fins de complemento da análise, porém não era de caráter 

obrigatório, dado que todos os impactos retratados foram levantados na literatura 

existente de DT.  

 

Etapa 4) Análise dos dados: A análise dos dados coletados pelos métodos 

qualitativos e estatística descritiva foi realizada para responder às questões de 

pesquisa propostas neste trabalho sendo desenvolvida a partir de duas fases. 

Primeiramente, a análise das respostas dos especialistas em relação aos itens 

descritos na Etapa 2 acima. Em seguida, a proposição de um modelo híbrido que 

consiga utilizar o trabalho realizado de revisão bibliográfica e não foram utilizados 

no questionário, além de consolidar ferramentas de ambas as metodologias, 

potencializando o resultado agrupado nas dimensões propostas, melhorando o 

desempenho organizacional.  

 

Etapa 5) Consolidação da pesquisa: contempla as conclusões gerais da 

pesquisa 

 

Para melhor compreensão do desenvolvimento do estudo, as referidas etapas 

descritas acima são resumidas na Figura 4 a seguir: 
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Figura 4: Visão Geral das Etapas de Pesquisa 
 

 
Fonte: A autora, inspirada em Paixão, 2014 
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 A revisão sistematizada da bibliografia com ênfase nos pontos de interesse 

desta pesquisa será descrita no capítulo 4, descrito como “Estado da Arte”, onde no 

capítulo seguinte a este será detalhado instrumento de pesquisa a ser aplicado.  

 Para fins de metodologia da pesquisa, optou-se por utilizar como método de 

revisão na base Scopus o modelo de garimpagem de texto na web desenvolvido por 

Costa (2010) descrito como webbliomining. Através dos conceitos de bibliometria, 

webmetria, infometria e mineração bibliográfica o modelo se estrutura em quatro 

principais etapas: (i) definição da amostra de pesquisa, (ii) utilização de palavras-

chave para refinamento da pesquisa, (iii) análise de indicadores bibliométricos e (iv) 

seleção de publicações para formação da base bibliográfica, considerando os 

documentos mais relevantes para o tema. Avanços no modelo de webibliomining 

estão presentes em Silva e Costa (2015).  

 Costa (2010) também sugere que sejam utilizados para fins de triagem dos 

dados bibliográficos: os periódicos com maior número de publicações; autores com 

mais estudos publicados além do mapeamento da cronologia do acervo encontrado.  

 Para fins de desenvolvimento deste estudo, foram utilizadas as ferramentas de 

coleta de dados denominados de pesquisa bibliográfica e pesquisa de levantamento 

(survey). Para Gil (2002), a classificação da pesquisa de levantamento é utilizada 

como uma ferramenta para obtenção de informações de um determinado grupo de 

pessoas onde a partir a opinião deste grupo será realizada a análise dos dados e 

então possibilitada a conclusão desejada a partir da análise das respostas coletadas. 
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4 ESTADO DA ARTE 

Nesse capítulo é descrito o mapeamento do referencial teórico a ser utilizado 

na elaboração do questionário desenvolvido a partir da revisão sistematizada da 

literatura. O objetivo do mesmo é responder aos tópicos a.2, a.3 e a.4 das questões 

de pesquisa elucidadas na introdução deste trabalho. A estruturação desta etapa da 

pesquisa inspirou-se em De Freitas e Costa (2016)   

A busca é feita considerando os tópicos e agrupamentos demonstrados na 

Figura 5 abaixo: 

 

Figura 5: Etapas de Construção do Estado da Arte 
 

                            
Fonte: Elaborado pela autora 

 

4.1 PESQUISA NA BASE SCOPUS 

Ao acessar a base Scopus através do Portal de Periódico Capes no mês de 

outubro de 2017 os textos encontrados foram avaliados e buscou-se entender o que 

já vem sendo realizado pela comunidade científica internacional relacionado ao tema 
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principal deste trabalho: design thinking para a partir disto realizar o refinamento 

adequado para responder as questões objetivos citadas nos capítulos anteriores.  

Para isso foi realizada a busca utilizando “design thinking” como palavra-chave 

e limitando para registros a partir do ano 2000, o Scopus retornou 2149 documentos 

sendo 60% concentrados nos últimos 5 anos, conforme demonstrado na Figura 6, o 

que contribui para o aumento do interesse da academia sobre o assunto. Devido ao 

volume e enorme variedade de registros identificados, necessitou-se realizar um 

refinamento da pesquisa com o intuito de selecionar aqueles que possuíssem maior 

alinhamento com o tema central da pesquisa. Para isto, optou-se por utilizar a 

combinação de palavras-chave para analisar separadamente cara grupo de 

documentos a fim de selecionar adequadamente os atributos dos questionários que 

serão aplicados. 

 

 

Figura 6: Produção Anual de Artigos 
 

 

Fonte: Dados Scopus – Elaboração própria 

 

Observou-se também que quando se avaliam os principais autores no assunto, 

o autor que mais possui publicação, Larry Leifer, representa menos de 1% da 

produção. Concluiu-se que há uma grande dispersão de autores, sendo 157 com mais 

de 3 publicações. Na tabela abaixo representam-se os autores com mais de 10 

publicações: 
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Tabela 1: Autores com maiores publicações 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base Scopus acessada em outubro de 2017 
 

4.1.1 Artigos Selecionados 

 Como primeira etapa de refinamento das bases de pesquisa, acrescentou-se 

na ferramenta de pesquisa a palavra-chave “results” visto que um dos objetivos deste 

trabalho é identificar os benefícios e vantagens com a utilização do DT e busca-se 

estas informações através dos resultados já encontrados com a metodologia. 

 Desta forma, através do resultado da busca considerando ((TITLE-ABS-

KEY ("design thinking") AND TITLE-ABS-KEY (results)) também na base Scopus no 

mês de outubro de 2017, obteve-se um total de 481 registros. Os registros estão 

distribuídos por tipo de documentos diversos, conforme a Figura 7 abaixo: 

 

  

Autor Registros
Leifer, L. 24
Meinel, C. 20
Dong, A. 11
Meinel, C. 11
Goldman, S. 10
Lande, M. 10
Mentzer, N. 10



 40 

Figura 7: Distribuição dos registros de DT 
 

 
 

Fonte:  Dados Scopus elaboração própria 
 

Devido ao volume e variedade de registros identificados, viu-se a necessidade 

de realizar um refinamento da pesquisa para que fossem selecionados registros que 

possuíssem maior alinhamento com o tema central desta pesquisa. A base inicial de 

registros foi refinada utilizando Document Type (Article, Article in Press or Review) 

como filtros de pesquisa, tendo sido selecionados 192 registros para triagem a partir 

da leitura do resumo. 

Ao final da etapa de leitura dos resumos foram selecionados 65 registros para 

leitura integral. Os demais registros levantados foram desconsiderados na realização 

da pesquisa devido à baixa aderência dos mesmos ao tema central do presente 

estudo.  

Após a seleção destes 65 registros, após a leitura integral dos mesmos, 

percebeu-se que haviam trabalhos onde não estava explícito qual foi o impacto 

percebido no sistema após a utilização do DT. Dado isto, partiu-se para uma nova 

filtragem de trabalhos a fim de embasar o questionário a ser aplicados com 

especialistas no assunto. A Figura 8 abaixo, resume as etapas de refinamento para 

construção do estado da arte proposto. 
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Article; 171
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Figura 8: Etapas de Refinamento dos Trabalho 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração Própria 
 
 

Desta forma, tendo a lista final composta dos 33 trabalhos onde foi possível 

identificar ao menos um impacto percebido após a utilização do DT, o Quadro 3 abaixo 

apresenta os artigos que foram selecionados.  

 
Quadro 3: Artigos que compõem a base de referência para estado da arte (Continua) 

 

Código Autores 
A01 Siurdyban, Svejvig e Mølle (2012) 

A02 Seeber, Michl, Rundblad, Trusko, Schnjakin,  Meinel, Weinberg, Gaedicke 
e Rath (2015) 

A03 Chen e Venkatesh (2013) 

A04 Aflatoony, Wakkary e Neustaedter (2017) 

A05 Adams,  Daly, Mann e Dall'Alba (2011) 

A06 Kurikka, Utriainen e Repokari (2016) 

A07 Ben Mahmoud-Jouini, Midler e Silberzahn (2016) 

A08 Benson e Dresdow (2015) 

A09 Leinonen e Gazulla (2014) 

A10 Fleischmann, Daniel e Welters (2017) 

192 Registros

((TITLE-ABS-
KEY ( "design 

thinking" ) AND TITLE-
ABS-KEY ( results ) ) 

65 Registros

Refinados Decartados 
após leitura dos resumos

33 
Registros

Selecionados por terem 
explicitamente os 
impactos do DT
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Quadro 4: Artigos que compõem a base de referência para estado da arte (Continuação) 
 

Código Autores 
A11 Petersen e Hempler (2017) 

A12 Lee (2011) 

A13 Shin e Thomas (2015) 

A14 Vetterli, Brenner, Uebernickel e Petrie (2013) 

A15 Hall, Mayer, Wuggetzer e Childs (2013) 

A16 Fleury, Stabile e Carvalho (2016) 

A17 Cassim (2013) 

A18 Gaim e Wåhlin (2016) 

A19 Armellini, Pelicioni,  Kaminski e Bassetto (2017) 

A20 Queiros, da Silveira, da Silva Correia-Neto e Vilar (2016) 

A21 Araujo, Arantes,  Danza, Pinheiro e Garbin (2016) 

A22 Cahyadi e Prananto (2015) 

A23 
Bloss, Nebeker, Bietz,  Bae,  Bigby, Devereaux,  Fowler, Waldo, Weibel,  

Patrick,  Klemmer e Melichar (2016) 

A24 McDonagh e Thomas (2010) 

A25 Foster e Yaoyuneyong (2016) 

A26 Dijksterhuis e Silvius (2017) 

A27 Malhotra e Poovaiah (2015) 

A28 Fabri, Andrews e Pukki (2016) 

A29 Knight (2008) 

A30 de Guerre, Séguin, Pace e Burke (2013) 

A31 Ohly, Plückthun e Kissel (2017) 

A32 Clemente, Tschimmel e Vieira (2016) 

A33 Nielsen (2017) 

 

 
 

A partir da leitura dos artigos, pode-se perceber que mesmo tendo um universo 

amplo de trabalhos, poucos efetivamente tratam da aplicação prática. Conclui-se que 
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os trabalhos existentes ainda estão no campo teórico, o que reitera a importância de 

aplicações práticas da abordagem nas pesquisas científicas. 

 

4.1.2 Estatística da pesquisa dos artigos selecionados 

Os dados bibliográficos referentes aos 33 artigos selecionados também foram 

analisados utilizando os indicadores de Distribuição de registros por ano de publicação 

(i), Autores com maior número de publicações (ii) e Periódicos com maior número de 

publicações (iii). A análise foi realizada a fim de comparar os resultados obtidos com 

os indicadores gerados sobre a base total de 195 artigos e validar a seleção realizada. 

O indicador de número de registros por tipo de publicação não foi utilizado nesta 

análise, pois todos os registros selecionados consistiam em artigos científicos.  

 

a) Distribuição por ano de publicação 

Na Figura 9 podemos observar que os artigos selecionados para revisão da 

literatura estão distribuídos com o mesmo comportamento percebido na base inicial. 

Ou seja, percebe-se um aumento significativo das publicações nos últimos 5 anos, 

sendo 2016 o ano com maior resultado neste contexto de busca. A partir de 2008 

todos os anos possuíram ao menos um registro, exceto o ano de 2009.  

 

Figura 9: Número de registros por ano de publicação 
 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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b) Autores com maior número de publicação 

 

Assim como identificado no início deste capítulo, não se percebeu nenhum 

autor de destaque. Os 33 artigos selecionados foram escritos por um total de 102 

autores e somente 1 com mais de um artigo publicado.  

 

Tabela 2: Autores com mais publicação 
 

 

 
 

Fonte: Elaboração Própria 
 

c) Periódicos com maior número de publicações 

 

Neste último item, assim como os demais registros, não observou-se 

predominância de periódico. Os 33 artigos estão distribuídos em 31 periódicos, sendo 

somente dois deles com 2 registros cada. Neste cenário, destacam-se o Journal of 

Modern Project Management e o International Journal of Art and Design Education. 

Foi possível perceber também um número maior de periódicos ligados à educação, 

porém não pode-se afirmar que existe uma predominância de área nas publicações 

estudadas. Este fato reforça a universalidade de aplicabilidade da metodologia. 

 
Tabela 3:  Periódicos com maior número de publicações 

 

Fonte Registros 
Journal of Modern Project Management 2 

International Journal of Art and Design Education 2 
 

Fonte: Elaboração própria  

 
 

4.2 IMPACTOS DO DESIGN THINKING  

Após a leitura dos 33 artigos selecionados foram analisados objetivando levantar 

os impactos do DT retratados pela literatura após a aplicação do DT nos mais diversos 

cenários. O resultado desta análise é retratado nesta seção. 

Autor Registros
Thomas, J. 2

Demais Autores com 1 artigo, cada 31
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4.2.1 Impactos encontrados na literatura 

Os 33 artigos selecionados foram analisados com o foco no levantamento dos 

impactos do DT percebidos pelos seus autores, tendo sido avaliados os objetivos dos 

estudos, metodologia utilizada, contexto de aplicação e principais resultados achados. O 

resultado da análise realizada é apresentado nesta seção. 

Siurdyban; Svejvig; Mooler (2012) perceberam através de um estudo de caso de 

uma implantação de sistema de TI retratando a melhoria de um processo que o principal 

impacto percebido é o aumento da integração entre TI e áreas de negócio.  

Seeber et al. (2015) encaram um assunto como um tema altamente complexo e 

controverso, que é a comunicação de segurança do sistema de vacinas. Eles utilizam o 

DT para desenvolver uma pesquisa para responder a seguinte pergunta “Como podemos 

permitir que os médicos incentivem pais e filhos a prevenir doenças infecciosas?”. Como 

resultado o impacto percebido foi uma abordagem mais inclusiva de inovação social, 

ambiental e econômica através de um programa de saúde mais assertivo. 

Chen; Venkatesh (2013) realizaram uma investigação empírica sobre as 

organizações que já implantaram o DT. Como resultado, perceberam: (1) Transformação 

de cultura organizacional; (2) Construção e melhora de imagem/marca; (3) Atende às 

necessidades do usuário final; (4) Melhora do processo de desenvolvimento de novos 

produtos; (5) Desenvolvimento de Criatividade; (6) Desenvolvimento de produtos 

superiores, mais utilizáveis e originais; (7) Vantagem competitiva para inovação e criação; 

(8) Diminui a duração de projetos; (9) Gestão do conhecimento/aprendizado colaborativo; 

(10) Contribui para estratégia de marketing organizacional. 

Aflatoony; Wakkary; Neustaedter (2017) atestam que existem poucos trabalhos 

realizados para avaliar quais habilidades são adquiridas em cursos de ensino secundário 

e pós-secundário. Vários tipos de fontes de dados, incluindo observação dos participante, 

perguntas abertas e análise de documentos, foram empregados para concluir que o DT 

(1) desenvolve a empatia e soluções centradas no usuário; (2) aumenta a colaboração e 

trabalho de equipe para resultado e (3) muda o mindset para resolução de problemas. 

Adams et al. (2011) realizam uma revisão bibliográfica para avaliar as lentes 

diversas do DT. Perceberam que elas possibilitam (1) aumento da colaboração e trabalho 

de equipe para resultado; (2) melhora integração de sistemas; (3) Gestão do 

conhecimento/aprendizado colaborativo; (4) Contribui para estratégia organizacional; (5) 

Vantagem competitiva para inovação e criação. 
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Kurikka; Utriainen; Repokari (2016) realizaram um experimento no IdeaSquare 

onde foi realizado um experimento para a Organização Européia para Pesquisa Nuclear. 

Foi realizado um curso piloto entre 2013-2014 em colaboração com três universidades. 

Como resultado de seu desenvolvimento iterativo, foi possível perceber como impactos: 

(1) Abordagem multicultural e multidisciplinar; (2) Aumenta a empregabilidade; (3) 

Abordagem inclusiva de inovação social, ambiental e econômica; (4) Diminui a duração 

de projetos; (5) Facilita gestão e resolução de conflitos. 

Mahmoud-Jouuini; Midler; Silberzahn (2016) acreditavam que as abordagens para 

gerenciamento de projetos eram inadequadas para lidar com mudanças no ambiente e 

com as necessidades empresariais, particularmente em contextos caracterizados pela 

incerteza e complexidade. Através de uma revisão bibliográfica eles chegaram a 

conclusão que o DT possibilita: (1) Contribui para estratégia organizacional; (2) Detecção 

antecipada de riscos; (3) Aumenta engajamento e integração dos stakeholders. 

Benson; Dresdow (2015) discutem o uso do design thinking em um curso de 

tomada de decisão de graduação. O artigo fornece uma visão geral de como os projetos 

de inovação exigem que os alunos gerenciem ideias concorrentes, participem de vários 

estilos de pensamento e usem ferramentas de visualização. Os resultados de uma 

pesquisa e análise de conteúdo fornecem como resultados: (1) Desenvolvimento de 

Pensamento Crítico e Cognitivo; (2) Desenvolvimento de Criatividade; (3) Aumenta a 

empregabilidade.   

Leinonem; Gazulla (2014) apresentam o design thinking como uma abordagem 

alternativa para conduzir pesquisas sobre aprendizado com tecnologia. Os autores 

realizam uma pesquisa que resulta em dois protótipos de software. Uma ferramenta de 

software para construção de conhecimento colaborativo e um conjunto de hardware e 

software para ambientes de aprendizagem auto organizados. Ambos os casos concluem 

como resultado possível do DT uma gestão do conhecimento/aprendizado colaborativo. 

Fleischmann; Daniel; Welters (2017) acreditam que indústrias criativas estão 

impulsionando o crescimento econômico em todo o mundo e com o emprego de 

metodologias de inovação, incluindo a Co-criação e Design Thinking. Este estudo 

examinou se essas mesmas metodologias de inovação são usadas e podem crescer a 

economia, especificamente em Townsville, Austrália. Os resultados sugerem que existe 

forte potencial para as indústrias criativas desenvolverem uma economia regional através 

do DT. Consequentemente, obtém como resultado: (1) Geração de novos modelos de 

negócios disruptivos; (2) Vantagem competitiva para inovação e criação; (3) Alavancagem 

da economia criativa local. 
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Petersen; Hempler (2017) trazem mais uma aplicação do DT na saúde. Neste 

trabalho eles trabalham para desenvolver e testar uma aplicação móvel (app) de apoio à 

autogestão do diabetes. O aplicativo foi desenvolvido e testado em 2015 usando uma 

abordagem de pesquisa baseada no DT e envolvendo usuários-alvo (indivíduos recém-

diagnosticados com diabetes tipo 2), cientistas de pesquisa, profissionais de saúde, 

designers e aplicativos desenvolvedores.  Um aplicativo multifuncional foi útil para 

pessoas com diagnóstico recente de diabetes e concluíram que o DT aumenta o valor 

agregado dos produtos.  

Lee (2011) também trabalha no DT na saúde principalmente por entender que o 

setor agora reconhece que as perspectivas de serviços são importantes recursos para o 

impacto que podem ter sobre os clientes. O estudo examina a perspectiva de prestação 

de serviços ambulatoriais.  Um estudo de caso exploratório foi conduzido para uma 

unidade de saúde ambulatorial local com uma pesquisa de campo, entrevistas 

estruturadas e uma pesquisa por questionário. O principal resultado foi perceber que o 

DT aumenta fidelidade de clientes.  

Mcdonagh; Thomas (2010) utilizam a abordagem no ambiente educacional. 

Reuniram algumas equipes de alunos procuraram entender as necessidades dos 

usuários, divergir e convergir ideias e prototipar suas inovações em uma implementação 

acelerada do processo de design. Dentre as conclusões, pode-se resumir em (1) facilita 

o benchmarking; (2) aumento da colaboração e trabalho de equipe para resultado; (3) 

gestão do conhecimento/aprendizado colaborativo; (4) aumenta engajamento e 

integração dos stakeholders. 

Vetterli et al. (2013) utiliza o DT para desenvolver aplicativos web para o ramo 

imobiliário. Utilizaram principalmente para perceber as necessidades dos clientes para 

este tipo de produto. Como consequência, obtiveram os resultados (1) aumenta a 

agilidade, flexibilidade e proatividade da organização; (2) mudança de mindset para 

resolução e problemas; (3) desenvolvimento de sistemas (IOT e APP).  

Hall et al. (2013) avaliam também um desenvolvimento de produto porém desta 

vez para o setor aeroviário. Um novo projeto de desenvolvimento de cabine para aviões 

foi realizado utilizando o DT como metodologia. Todo o desenvolvilmento permitiu concluir 

que pode-se avaliar como impacto: (1) projeto ganha-ganha; (2) atende às necessidades 

do usuário final.  

Grotti et al. (2017) investigam a gestão de stakeholders no contexto de projetos de 

mudança organizacional. Adicionalmente, o trabalho investiga como o Design Thinking 

pode ajudar na gestão de stakeholders. A abordagem metodológica utilizada foi a de 
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estudo de caso e os resultados concluem que o DT aumenta engajamento e integração 

dos stakeholders.  

Cassim (2013) avalia o DT no contexto educacional.  O artigo explora a natureza 

do processo de design e segue avaliando a aplicação do DT dentro deste contexto. É feito 

um estudo de caso onde os alunos concluem que é possível através do DT: (1) vantagem 

competitiva para inovação e criação; (2) descoberta de novos padrões; (3) abordagem 

inclusiva de inovação social, ambiental e econômica.  

Gaim; Wahlin (2016) avaliam os paradoxos nas organizações através e uma visão 

com base na filosofia pragmática. O trabalho visa aumentar a compreensão do que 

constitui um paradoxo e sugere uma estrutura conceitual a partir da qual as organizações 

e seus membros podem estruturar e lidar com as tensões que resultam de paradoxos. 

Desta forma, é apontado como resultado: (1) facilita gestão e resolução de conflitos; (2) 

mudança de mindset para resolução e problemas.  

Pelicioni et al. (2017) buscam integrar ferramentas de gestão de qualidade ao 

design de produto. O trabalho tem como objetivo propor um modelo para auxiliar na 

priorização de ideias em projetos de proposição de valor. Propõe uma abordagem híbrida 

que conclui como impacto do DT: (1) desenvolvimento de criatividade; (2) redução de 

custo; (3) aumenta a qualidade.  

Queiros et al. (2016) são mais um grupo de autores que abordam o uso do DT na 

educação. Neste documento integra abordagens de inovação e gestão de software, 

resultando em uma inovação, metodologia eficiente para o desenvolvimento de objetos 

de aprendizagem (LOs). O processo proposto neste estudo é denominado Processo de 

Desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem - LODPRO. Este trabalho conclui que o 

DT proporciona a gestão do conhecimento/aprendizado colaborativo.  

Araujo et al. (2016) apresenta uma experiência brasileira na formação de 

professores para educar para o propósito. É realizado um estudo de caso para entender 

que o propósito é um valor a ser construído através de experiências reais e 

contextualizadas. Com isso, este artigo descreve o que o DT (1) proporciona 

desenvolvimento de propósito de carreira e com isso (2) auxilia no ensino de carreiras 

Cahyadi; Prananto (2015) fazem a pesquisa através do estudo de caso. O estudo 

é feito para desenvolver um sistema de business inteligence que consolide em formato 

de dashboards para tomadas de decisão. Utilizaram o DT principalmente para 

entendimento de requisitos. Como resultado conclui-se que o DT auxiliou na melhora da 

comunicação. 
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 Bloss et al. (2016) objetivaram gerar ideias criativas para redesenhar o atual 

sistema de supervisão de pesquisa humana. Um total de 11 pesquisadores e profissionais 

do conselho de revisão institucional (IRB) participaram de um projeto em janeiro de 2015. 

Como resultado foi possível obter uma redução de custo de projeto. 

Mcdonagh; Thomas (2010) motivam-se para utilizar o DT no desenvolvimento de 

produtos por entenderem que produtos que não atendem às necessidades funcionais ou 

emocionais do usuário do produto. Os autores desenvolveram uma pesquisa de design 

empática para o desenvolvimento de produtos. Com isso eles concluíram que o DT (1) 

melhora do processo de desenvolvimento de novos produtos; (2) desenvolvimento de 

produtos superiores, mais utilizáveis e originais; (3) desenvolvimento empatia nos 

colaboradores e (4) aumenta a empregabilidade. 

 Foster; Yaoyuneyong (2016) criaram uma sala de aula interdisciplinar invertida em 

um projeto baseado no cliente (CBP), no qual duas classes de negócios diferentes, 

contendo estudantes de dois campos diferentes, trabalharam juntos um projeto de um 

semestre. Como um estudo de caso exploratório, este artigo fornece que (1) melhora a 

comunicação; (2) facilita gestão e resolução de conflitos e (3) vantagem competitiva para 

inovação e criação.  

Dijksterhuis, Silvius (2016) buscam entender como o DT pode auxiliar no 

gerenciamento e projetos. Eles entendem que na literatura de gerenciamento de projetos, 

no entanto, pouca menção é feita ao Design Thinking. O objetivo do artigo é contribuir 

para o elo perdido entre o gerenciamento de projetos e o Design Thinking e para dar aos 

gerentes de projeto uma visão sobre a aplicação do Design Thinking em sua abordagem 

aos projetos. Com isso foi possível que a principal contribuição do DT é diminuir a duração 

de projetos. 

Malhotra; Poovaiah (2015) apresentam uma investigação sobre a diferença dos 

alunos do ensino médio para quatro diferentes tipos de problemas de projeto. Vinte 

crianças dos 11 aos 14 anos participaram deste estudo em quatro grupos diferentes. Cada 

grupo resolveu um tipo diferente de problema de design. Uma análise qualitativa das 

respostas foi feito e grupos participantes foram julgados sobre os parâmetros de 

compreensão do problema. E como resultado do estudo foi possível perceber: (1) 

Desenvolvimento de Criatividade; (2) Facilita gestão e resolução de conflitos; (3) 

Desenvolvimento de Pensamento Crítico e Cognitivo e (4) desenvolve habilidades sociais. 

Fabri; Andrews; Pukki (2016) refletem sobre o engajamento de jovens autistas no 

design participativo do kit de ferramentas online Autism & Uni. A pesquisa fez três oficinas 

de design participativo, pessoas autistas atuaram como co-designers e co-criadores. 
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Como resultado foi possível perceber um aumento do engajamento e integração dos 

stakeholders. 

Knight (2008)  tem como objetivo informar e melhorar a qualidade de produtos e 

serviços eletrônicos. Várias disciplinas de design foram investigadas usando pesquisa 

documental e também aprendendo com a experiência em práticas de design comercial 

nas indústrias de telefonia móvel, Internet e software. Como descoberta, o autor conclui 

que o DT (1) atende às necessidades do usuário final e (2) melhora do processo de 

desenvolvimento de novos produtos.  

De Guerre et al. (2013) descrevem uma mudança organizacional inovadora e bem-

sucedida de um novo processo. O Design Thinking foi usado para desenvolver 2 dias de 

processo de design participativo, chamado de IDEA, um acrônimo para integração de 

inovação, design, engajamento e ação. O artigo conclui que o DT (1) aumenta 

engajamento e integração dos stakeholders; (2) aumenta multifuncionalidade dos 

colaboradores; (3) diminui a duração de projetos e (4) atende às necessidades do usuário 

final. 

Ohly; Pluckthun; Kissel (2017) avaliam um curso universitário que foi desenvolvido 

com base em princípios de pensamento de design que empregam etapas similares. Os 

resultados mostram que o DT possibilita o desenvolvimento da criatividade. 

Clemente, Tschimmel; Vieira (2016) apresentam um trabalho feito no 

desenvolvimento de uma intervenção didática promotora do pensamento criativo e crítico 

no ensino superior. A principal contribuição do trabalho é a possibilidade que o DT tem de 

(1) gerar conhecimento/aprendizado colaborativo e (2) desenvolver pensamento crítico e 

cognitivo  

Nielsen (2017) explicam como o design thinking foi aplicado como uma pesquisa 

com o objetivo de entender a "ação humanitária". Através de um processo de pesquisa 

em design thinking, foi possível concluir que o DT possibilita a (1) abordagem inclusiva de 

inovação social, ambiental e econômica; (2) aumenta engajamento e integração dos 

stakeholders; (3) estruturação através de métodos organizados e (4) desenvolvimento de 

pensamento crítico e cognitivo. 

Assim sendo, pode-se notar que o artigo com A03 com maior quantidade de 

impactos mapeados, totalizando 10. A partir deste, foram retratados em média 3 impactos 

por artigo, sendo que 12 deles concentrou-se em apenas um impacto.  O resultado 

encontrado a partir desta leitura, pode ser encontrados identificados no Quadro 5 abaixo.  
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Quadro 5: Lista de Impactos por Artigo (Continua) 

 

Código Artigo Impacto
A01 Aumenta integração entre TI e áreas de negócio
A02 Abordagem inclusiva de inovação social, ambiental e econômica

Aumenta a agilidade, flexibilidade e proatividade da organização
Construção e melhora de imagem/marca
Atende às necessidades do usuário final

Melhora do processo de desenvolvimento de novos produtos
Desenvolvimento de Criatividade

Desenvolvimento de produtos superiores, mais utilizáveis e originais
Vantagem competitiva para inovação e criação

Diminui a duração de projetos
Gestão do conhecimento/aprendizado colaborativo

Contribui para estratégia organizacional (Mkt)
Desenvolvimento Empatia nos Colaboradores

Aumento da colaboração e trabalho de equipe para resultado
Mudança de mindset para resolução e problemas

Aumento da colaboração e trabalho de equipe para resultado
Melhora integração de sistemas

Gestão do conhecimento/aprendizado colaborativo
Contribui para estratégia organizacional

Vantagem competitiva para inovação e criação
Abordagem multicultural e multidisciplinar

Aumenta a empregabilidade
Abordagem inclusiva de inovação social, ambiental e econômica

Diminui a duração de projetos
Facilita gestão e resolução de conflitos
Contribui para estratégia organizacional

A03

A04

A05

A06
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Quadro 5: Lista de Impactos por Artigo (Continuação) 

 

Código Artigo Impacto
Contribui para estratégia organizacional

Construção e melhora de imagem/marca
Detecção antecipada de riscos

Aumenta engajamento e integração dos stakeholders
Desenvolvimento de Pensamento Crítico e Cognitivo

Desenvolvimento de Criatividade
Aumenta a empregabilidade

A09 Gestão do conhecimento/aprendizado colaborativo
Geração de novos modelos de negócios disruptivos

Vantagem competitiva para inovação e criação
Alavancagem da economia criativa local

A11 Aumenta o valor agregado dos produtos
A12 Aumenta fidelidade de clientes

Facilita o benchmarking
Aumento da colaboração e trabalho de equipe para resultado

Gestão do conhecimento/aprendizado colaborativo
Aumenta engajamento e integração dos stakeholders

Aumenta a agilidade, flexibilidade e proatividade da organização
Mudança de mindset para resolução e problemas

Desenvolvimento de sistemas (IOT e APP)
Projeto ganha-ganha

Atende às necessidades do usuário final
A16 Aumenta engajamento e integração dos stakeholders

Vantagem competitiva para inovação e criação
Descoberta de novos padrões

Abordagem inclusiva de inovação social, ambiental e econômica
Facilita gestão e resolução de conflitos

Mudança de mindset para resolução e problemas
Desenvolvimento de Criatividade

Redução de Custo
Aumenta qualidade

A20 Gestão do conhecimento/aprendizado colaborativo
Desenvolvimento de propósito de carreira

Auxilia no ensino de carreiras
A22 Melhora a comunicação
A23 Redução de Custo

Melhora do processo de desenvolvimento de novos produtos
Desenvolvimento de produtos superiores, mais utilizáveis e originais

Desenvolvimento Empatia nos Colaboradores
Aumenta a empregabilidade

Melhora a comunicação
Facilita gestão e resolução de conflitos

Vantagem competitiva para inovação e criação
A26 Diminui a duração de projetos

Desenvolvimento de Criatividade
Facilita gestão e resolução de conflitos

Desenvolvimento de Pensamento Crítico e Cognitivo
Desenvolve habilidades sociais

A28 Aumenta engajamento e integração dos stakeholders
Atende às necessidades do usuário final

Melhora do processo de desenvolvimento de novos produtos
Aumenta engajamento e integração dos stakeholders

Aumenta multifuncionalidade dos colaboradores
Diminui a duração de projetos

Atende às necessidades do usuário final
A31 Desenvolvimento de Criatividade

Gestão do conhecimento/aprendizado colaborativo
Desenvolvimento de Pensamento Crítico e Cognitivo

Abordagem inclusiva de inovação social, ambiental e econômica
Aumenta engajamento e integração dos stakeholders

Estruturação através de métodos organizados 
Desenvolvimento de Pensamento Crítico e Cognitivo

A18

A07

A08

A10

A13

A14

A15

A17

A30

A32

A33

A19

A21

A24

A25

A27

A29
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4.2.2 Consolidação e análise dos impactos identificados 

 Finalizada a leitura e segregação dos 33 artigos, foi realizada uma 

padronização para facilitar o agrupamento e a contagem dos mesmos. Procurou-se 

manter a lógica de raciocínio dos autores que registram o impacto retratado para não 

causar análises discrepantes. Assim sendo, foram levantados ao todo 39 impactos 

diferentes (Quadro 6) nas mais variadas dimensões. 

 A gestão do conhecimento e a possibilidade de um aprendizado colaborativo 

foi um dos impactos mais citado pelos autores, sendo citado 6 vezes. Além deste, 

também foi citado 6 vezes a existência de um aumento do engajamento e da 

integração de stakeholders. A vantagem competitiva para inovação e criação para as 

organizações somado ao desenvolvimento da criatividade, foram citados por 5 

trabalhos cada um. Percebe-se nos demais impactos uma grande abrangência de 

resultados, que serão agrupados por dimensões nas seções seguintes.  

 

Quadro 6: Impactos Consolidados (Continua) 
 

 

Impacto Citações Autores

Gestão do conhecimento/aprendizado colaborativo 6

Adams,  Daly, Mann e Dall'Alba (2011)
Chen e Venkatesh (2013)
Clemente, Tschimmel e Vieira (2016)
Leinonen e Gazulla (2014)
Queiros, da Silveira, da Silva Correia-Neto e Vilar (2016)
Shin e Thomas (2015)

Aumenta engajamento e integração dos stakeholders 6

Ben Mahmoud-Jouini, Midler e Silberzahn (2016)
de Guerre, Séguin, Pace e Burke (2013)
Fabri, Andrews e Pukki (2016)
Fleury, Stabile e Carvalho (2016)
Nielsen (2017)
Shin e Thomas (2015)

Vantagem competitiva para inovação e criação 5

Adams,  Daly, Mann e Dall'Alba (2011)
Cassim (2013)
Chen e Venkatesh (2013)
Fleischmann, Daniel e Welters (2017)
Foster e Yaoyuneyong (2016)

Desenvolvimento de Criatividade 5

Armellini, Pelicioni,  Kaminski e Bassetto (2017)
Benson e Dresdow (2015)
Chen e Venkatesh (2013)
Malhotra e Poovaiah (2015)
Ohly, Plückthun e Kissel (2017)

Diminui a duração de projetos 4

Chen e Venkatesh (2013)
de Guerre, Séguin, Pace e Burke (2013)
Dijksterhuis e Silvius (2017)
Kurikka, Utriainen e Repokari (2016)

Atende às necessidades do usuário final 4

Chen e Venkatesh (2013)
de Guerre, Séguin, Pace e Burke (2013)
Hall, Mayer, Wuggetzer e Childs (2013)
Knight (2008)
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Quadro 6: Impactos Consolidados (Continuação) 

 
 

Impacto Citações Autores

Facilita gestão e resolução de conflitos 4

Foster e Yaoyuneyong (2016)
Gaim e Wåhlin (2016)
Kurikka, Utriainen e Repokari (2016)
Malhotra e Poovaiah (2015)

Abordagem inclusiva de inovação social, ambiental e 
econômica

4

Cassim (2013)
Kurikka, Utriainen e Repokari (2016)
Nielsen (2017)
Seeber, Michl, Rundblad, Trusko, Schnjakin,  Meinel, 
Weinberg, Gaedicke e Rath (2015)

Desenvolvimento de Pensamento Crítico e Cognitivo 4

Benson e Dresdow (2015)
Clemente, Tschimmel e Vieira (2016)
Malhotra e Poovaiah (2015)
Nielsen (2017)

Aumenta a empregabilidade 3
Benson e Dresdow (2015)
Kurikka, Utriainen e Repokari (2016)
McDonagh e Thomas (2010)

Melhora do processo de desenvolvimento de novos produtos 3
Chen e Venkatesh (2013)
Knight (2008)
McDonagh e Thomas (2010)

Aumento da colaboração e trabalho de equipe para resultado 3
Adams,  Daly, Mann e Dall'Alba (2011)
Aflatoony, Wakkary e Neustaedter (2017)
Shin e Thomas (2015)

Mudança de mindset para resolução e problemas 3
Aflatoony, Wakkary e Neustaedter (2017)
Gaim e Wåhlin (2016)
Vetterli, Brenner, Uebernickel e Petrie (2013)

Redução de Custo 2
Armellini, Pelicioni,  Kaminski e Bassetto (2017)
Bloss, Nebeker, Bietz,  Bae,  Bigby, Devereaux,  Fowler, 
Waldo, Weibel,  Patrick,  Klemmer e Melichar (2016)

Melhora a comunicação 2
Cahyadi e Prananto (2015)
Foster e Yaoyuneyong (2016)

Contribui para estratégia organizacional 2
Adams,  Daly, Mann e Dall'Alba (2011)
Ben Mahmoud-Jouini, Midler e Silberzahn (2016)

Desenvolvimento Empatia nos Colaboradores 2
Aflatoony, Wakkary e Neustaedter (2017)
McDonagh e Thomas (2010)

Construção e melhora de imagem/marca 2
Ben Mahmoud-Jouini, Midler e Silberzahn (2016)
Chen e Venkatesh (2013)

Aumenta a agilidade, flexibilidade e proatividade da 
organização

2
Chen e Venkatesh (2013)
Vetterli, Brenner, Uebernickel e Petrie (2013)

Desenvolvimento de produtos superiores, mais utilizáveis e 
originais

2
Chen e Venkatesh (2013)
McDonagh e Thomas (2010)

Descoberta de novos padrões 1 Cassim (2013)
Alavancagem da economia criativa local 1 Fleischmann, Daniel e Welters (2017)
Aumenta o valor agregado dos produtos 1 Petersen e Hempler (2017)
Aumenta qualidade 1 Armellini, Pelicioni,  Kaminski e Bassetto (2017)
Contribui para estratégia organizacional (Mkt) 1 Chen e Venkatesh (2013)
Desenvolvimento de propósito de carreira 1 Araujo, Arantes,  Danza, Pinheiro e Garbin (2016)
Desenvolve habilidades sociais 1 Malhotra e Poovaiah (2015)
Desenvolvimento de sistemas (IOT e APP) 1 Vetterli, Brenner, Uebernickel e Petrie (2013)
Geração de novos modelos de negócios disruptivos 1 Fleischmann, Daniel e Welters (2017)
Abordagem multicultural e multidisciplinar 1 Kurikka, Utriainen e Repokari (2016)
Aumenta integração entre TI e áreas de negócio 1 Siurdyban, Svejvig e Mølle (2012)
Detecção antecipada de riscos 1 Ben Mahmoud-Jouini, Midler e Silberzahn (2016)
Melhora integração de sistemas 1 Adams,  Daly, Mann e Dall'Alba (2011)
Auxilia no ensino de carreiras 1 Araujo, Arantes,  Danza, Pinheiro e Garbin (2016)
Projeto ganha-ganha 1 Hall, Mayer, Wuggetzer e Childs (2013)
Estruturação através de métodos organizados 1 Nielsen (2017)
Aumenta multifuncionalidade dos colaboradores 1 de Guerre, Séguin, Pace e Burke (2013)
Aumenta fidelidade de clientes 1 Lee (2011)
Facilita o benchmarking 1 Shin e Thomas (2015)
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4.3 IMPACTOS EM DIMENSÕES DO NEGÓCIO 

Como visto na seção anterior, os impactos percebidos na literatura com as 

organizações que utilizam o DT são vistos nas mais diversas dimensões. Assim 

sendo, procurou-se avaliar a possibilidade de agrupamento dos impactos para uma 

análise mais profunda e completa do resultado obtido no questionário. 

4.3.1 Organização dos Impactos em Dimensões do Negócio 

Segundo Liang (2014) é possível estabelecer um link direto entre Lean Six 

Sigma e o Prêmio de Qualidade norte americano Malcolm Baldrige. De acordo com o 

autor, as metodologias juntas são potencialmente alavancadoras para melhores 

resultados nas organizações que estejam em busca da excelência operacional. 

De acordo com o NIST, as empresas que receberam o Prêmio possuem as 

seguintes características em comum: 

i. Foco nítido no cliente e resultados significativos no atendimento ao 

consumidor; 

ii. Foco nos custos de produção; 

iii. Foco na confiabilidade dos produtos; 

iv. Foco nos índices de falhas ou defeitos e 

v. Foco na duração do ciclo de produção, com um aumento de sua 

produtividade. 

Já que o prêmio visa incentivar e difundir a sensibilidade para qualidade; 

competitividade; facilitar a comunicação e melhorar as práticas de gestão além de 

servir como ferramenta de trabalho; o mesmo foi escolhido como referência no 

aprofundamento das análises desta pesquisa. 

Assim sendo, objetivando também avaliar com maior profundidade os impactos 

do DT, agrupou-se o resultado do levantamento dos impactos de acordo com os 

critérios do prêmio:   

 

1. Liderança;  

2. Planejamento Estratégico;  

3. Foco no Cliente;  
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4. Medição, Análise e Gestão do Conhecimento 

5. Força de Trabalho 

6. Gestão por Processos 

7. Resultados  

O resultado deste agrupamento pode ser visto no Quadro 7 abaixo: 

 

Quadro 7: Agrupamentos dos Impactos do DT em dimensões do MB 
 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Dimensão Impacto

Força de Trabalho

Aumenta a empregabilidade
Aumenta integração entre TI e áreas de negócio
Aumenta multifuncionalidade dos colaboradores
Aumento da colaboração e trabalho de equipe para 
resultado
Auxilia no ensino de carreiras
Desenvolvimento de Criatividade
Desenvolvimento de Pensamento Crítico e Cognitivo
Desenvolvimento Empatia nos Colaboradores
Facilita gestão e resolução de conflitos

Planejamento Estratégico

Abordagem inclusiva de inovação social, ambiental e 
econômica
Aumenta engajamento e integração dos stakeholders
Construção e melhora de imagem/marca
Contribui para estratégia organizacional
Contribui para estratégia organizacional (Mkt)
Detecção antecipada de riscos
Geração de novos modelos de negócios disruptivos
Vantagem competitiva para inovação e criação

Resultados

Alavancagem da economia criativa local
Aumenta o valor agregado dos produtos
Aumenta qualidade
Diminui a duração de projetos
Projeto ganha-ganha
Redução de Custo

Gestão por Processos

Descoberta de novos padrões
Desenvolvimento de sistemas (IOT e APP)
Estruturação através de métodos organizados 
Melhora do processo de desenvolvimento de novos 
produtos
Melhora integração de sistemas

Liderança

Abordagem multicultural e multidisciplinar
Aumenta a agilidade, flexibilidade e proatividade da 
organização
Desenvolve habilidades sociais
Desenvolvimento de propósito de carreira
Mudança de mindset para resolução e problemas

Foco no Cliente

Atende às necessidades do usuário final
Aumenta fidelidade de clientes
Desenvolvimento de produtos superiores, mais 
utilizáveis e originais

Medição, Análise e Gestão do Conhecimento
Facilita o benchmarking
Gestão do conhecimento/aprendizado colaborativo
Melhora a comunicação
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4.3.2 Estatísticas dos Impactos Identificados 

Como visto anteriormente, foram citados 39 impactos do DT que ao serem 

agrupados pelas dimensões do MB, percebeu-se que o pilar mais impactado é a 

“Força de Trabalho”, com 9 impactos, seguido do “Planejamento Estratégico” com 8 

itens. Em seguida, com 6 itens a dimensão “Resultados”, logo após desta, ocorre um 

empate entre as dimensões “Gestão por Processos” e “Liderança”. Finalizando esta 

análise, encontra-se as dimensões “Foco no Cliente” e “Medição, Análise e Gestão do 

Conhecimento” com 3 itens também cada uma delas.  

Importante notar que ao avaliar a quantidade de ocorrências, ou seja, sem 

excluir quando o impacto é citado em mais de um artigo, há uma ligeira alteração na 

ordem das dimensões. A Tabela 4 representa esta diferença, pois nota-se que quando 

avalia-se a quantidade total de ocorrências, ou seja 87 citações de impactos 

percebidos, a dimensão “Medição, Análise e Gestão do Conhecimento” passa a ser a 

quarta dimensão mais referenciada por esta visão de agrupamento, com 9 

ocorrências.  

 

Tabela 4: Análise dos Impactos por Dimensão do MB 
 

Dimensão MB Quantidade de 
Impactos 

Quantidade Total 
de Ocorrências 

Força de Trabalho 9 23 

Planejamento Estratégico 8 22 

Resultados 6 10 

Gestão por Processos 5 8 

Liderança 5 8 

Foco no Cliente 3 7 

Medição, Análise e Gestão do Conhecimento 3 9 

TOTAL 39 87 
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Gráfico 1: Percentual de impactos encontrados na literatura 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 A fim de priorizar os impactos e realizar uma análise em um universo menor de 

impactos, a partir dos 39 impactos retratados, avaliou-se o % de ocorrências de cada 

um em sua devida dimensão. O resultado desta visão pode ser vista na Tabela 5. 

  

Tabela 5: % de distribuição de impactos por dimensão (continua) 
 

Dimensão Impacto Qtde de 
Citações % 

Planejamento Estratégico Aumenta engajamento e integração 
dos stakeholders 6 7% 

Medição, Análise e Gestão 
do Conhecimento 

Gestão do 
conhecimento/aprendizado 

colaborativo 
6 7% 

Força de Trabalho Desenvolvimento de Criatividade 5 6% 

Planejamento Estratégico Vantagem competitiva para 
inovação e criação 5 6% 

Planejamento Estratégico Abordagem inclusiva de inovação 
social, ambiental e econômica 4 5% 

Foco no Cliente Atende às necessidades do usuário 
final 4 5% 

Força de Trabalho Desenvolvimento de Pensamento 
Crítico e Cognitivo 4 5% 

Resultados Diminui a duração de projetos 4 5% 

Força de Trabalho Facilita gestão e resolução de 
conflitos 4 5% 

Força de Trabalho
23%

Planejamento 
Estratégico

20%

Resultados
15%

Gestão por 
Processos

13%

Liderança
13%

Foco no Cliente
8%

Medição, Análise e Gestão 
do Conhecimento

8%
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Força de Trabalho Aumenta a empregabilidade 3 3% 

Força de Trabalho Aumento da colaboração e trabalho 
de equipe para resultado 3 3% 

Gestão por Processos Melhora do processo de 
desenvolvimento de novos produtos 3 3% 

Liderança Mudança de mindset para resolução 
e problemas 3 3% 

Liderança Aumenta a agilidade, flexibilidade e 
proatividade da organização 2 2% 

Planejamento Estratégico Construção e melhora de 
imagem/marca 2 2% 

Planejamento Estratégico Contribui para estratégia 
organizacional 2 2% 

Foco no Cliente 
Desenvolvimento de produtos 
superiores, mais utilizáveis e 

originais 
2 2% 

Força de Trabalho Desenvolvimento Empatia nos 
Colaboradores 2 2% 

Medição, Análise e Gestão 
do Conhecimento Melhora a comunicação 2 2% 

Resultados Redução de Custo 2 2% 

Liderança Abordagem multicultural e 
multidisciplinar 1 1% 

Resultados Alavancagem da economia criativa 
local 1 1% 

Foco no Cliente Aumenta fidelidade de clientes 1 1% 

Gestão por Processos Aumenta integração entre TI e áreas 
de negócio 1 1% 

Força de Trabalho Aumenta multifuncionalidade dos 
colaboradores 1 1% 

Resultados Aumenta o valor agregado dos 
produtos 1 1% 

Resultados Aumenta qualidade 1 1% 
Força de Trabalho Auxilia no ensino de carreiras 1 1% 

Planejamento Estratégico Contribui para estratégia 
organizacional (Mkt) 1 1% 

Gestão por Processos Descoberta de novos padrões 1 1% 
Liderança Desenvolve habilidades sociais 1 1% 

Liderança Desenvolvimento de propósito de 
carreira 1 1% 

Gestão por Processos Desenvolvimento de sistemas (IOT e 
APP) 1 1% 

Planejamento Estratégico Detecção antecipada de riscos 1 1% 

Gestão por Processos Estruturação através de métodos 
organizados  1 1% 

Medição, Análise e Gestão 
do Conhecimento Facilita o benchmarking 1 1% 

Planejamento Estratégico Geração de novos modelos de 
negócios disruptivos 1 1% 

Gestão por Processos Melhora integração de sistemas 1 1% 
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Resultados Projeto ganha-ganha 1 1% 
Fonte: Elaboração própria 

  

Como pode-se perceber existe uma grande pulverização de impactos, o que 

dificultaria a construção do elemento de pesquisa. Dada esta avaliação, para fins de 

conclusões deste trabalho, a partir do Gráfixo X de Pareto, foi feita a seleção de 20 

impactos que correspondem à aproximadamente 80% do total de citação pelos 

autores selecionados.  

Assim sendo, percebe-se que não há um impacto predominante e consensual 

pelos autores, assim como também não há uma linearidade com a visão da Tabela 4 

pois a dimensão “Força de Trabalho” só aparece na terceira colocação quando 

avaliado o total de citações do impacto “Desenvolvimento de Criatividade”.  

Também percebe-se uma diferença de análise no que se refere à dimensão 

“Medição, Análise e Gestão do Conhecimento”, que aparece em segundo lugar, com 

7% de ocorrência do impacto “Gestão do conhecimento/aprendizado colaborativo”. 

Tais conclusões reitera a visão de que o DT é uma abordagem holística de 

multipotencialidade quando se trata em ser uma metodologia coerente para o 

desenvolvimento organizacional. Porém quando se avalia o que já foi retratado pelos 

autores, é uma ferramenta potencialmente alavancadoras de características de 

colaboração e criatividade da força de trabalho organizacional e também posiciona a 

organização em um diferencial estratégico diferenciado. 
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Gráfico 2: Análise de Pareto dos Impactos Citados 

 

Fonte: Elaboração Própria 

  

4.4 FERRAMENTAS ENCONTRADAS NA LITERATURA 

 Esta seção busca avaliar a partir de literatura disponível quais as ferramentas 

são utilizadas na aplicação do DT e do LSS. A partir desta revisão serão selecionadas 

àquelas do LSS que tem aplicabilidade no DT para a construção do instrumento de 

pesquisa. O questionário será elaborado a partir da interseção das ferramentas 

conforme ilustrado na Figura 10. 

 



 62 

Figura 10: Esquema de seleção de Ferramentas da seção 4.4 

 

Fonte: Elaboração Própria 

4.4.1 Ferramentas de DT selecionadas 

Inicialmente buscou-se identificar a partir dos artigos listados na revisão 

bibliográfica quais foram as ferramentas utilizadas na adoção do DT pelas 

organizações, porém após a leitura dos mesmos, percebeu-se que os autores não 

eram claros quanto às ferramentas escolhidas e na maioria dos casos, não foram 

explicitadas quais foram escolhidas. 

Segundo Fleury, Stabile e Carvalho (2016) quando se tratada de avaliar 

melhores práticas ou padrões existentes no que tange às ferramentas, não é possível 

identificá-las.  

Assim sendo, a partir dos Corpos de Conhecimento listados em 2.1.1.2 do 

presente trabalho, avaliou-se quais ferramentas são utilizadas em cada uma delas, 

resultando no Quadro 8 a seguir: 

 

Quadro 8: Lista de Ferramentas por Corpos do Conhecimento listados em 2.1.1.2 
(continua) 

 

Corpo do 
Conhecimento Ferramentas  Qtde 

Design Thinking por Brown 
(2008) 

Sketch, Brainstorm, Insights, Storytelling, Frameworks Criativos, 
Experimentação Rápida, Prototipagem, Redes Web 2.0 e Portfólio 
de Inovação 

9 

Bootcamp Bootleg por 
d.school (2008) 

Estudo de câmera do usuário, Entrevistas, Usuários Extremos, 
Empatia Analogica, Compartilhamento e captura de histórias, 
Saturação e agrupamento, Mapa de empatia, Mapa de viagem, 
Perfil de personagem composto, matriz 2x2, Escalada por quê, 
Ponto de vista Madlib, Ponto-de- ver Analogia, Lista de verificação 

19 
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de leitura crítica, Stoke, Bodystorming, Prototipagem do Mágico 
de Oz, Grade de captura de feedback, Storytelling 

Human Centered Design 
por IDEO (2011) 

PRISM, PRA, Mapas Mentais, Diagrama de Venn, Mapa 
Processual, Mapa Relacional, Matriz 2x2, P.O.I.N.T. 8 

Design Thinking for 
Educators por IDEO (2012) 

Planilha, Guia de Perguntas, Mapa de Jorney, Diagrama de Venn, 
Matriz 2x2, Mapa de Relacionamento, Reality Check, Storyboards, 
RPG, Modelos, Maquete de papel 

11 

Design Thinking (VIANNA; 
ET AL., 2012) 

Enquadramento, Pesquisa Exploratória, Pesquisa Desk, 
Entrevistas, Cadernos de Sensibilidade, Sessão Generativa, Um dia 
na vida, Sombra, Cartões de Insight, Diagramas de Afinidade, 
Mapas Conceituais, Personas, Mapas de Empatia, Jornada do 
Usuário, Blueprint, Cardapio de Ideias, Matriz de Posicionamento 
maquetes, modelos, encenação, storyboards, protótipo de 
serviço, Brainstorming, Workshop de Co Criação 

24 

Playbook for 
Strategic Foresight 
and Innovation por  
Cartleton et al (2013) 

Futuretelling, Storytelling, Design experiencial, Role-playing, 
White Spots, Matriz de compartilhamento de crescimento, 
BCGmatrix, Blue Ocean Strategy, maquetes de papel, Dark Horse, 
Change Path, Backcasting, Pontos estratégicos de inflexão, Buddy 
Checks, Speed dating de inicialização, VOICEstars, CrowdClovers , 
Mapeamento de Redes Sociais, WeakTies, Declaração de Visão 
CoIN (Collaborative Innovation Network), Lançamento de Pitches 
de Elevação, Declarações de Missão, Teste DARPA Difícil, Escalas 
de Prontidão Tecnológica, Desbravadores, Wayfinding 

38 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Para a construção deste trabalho, será utilizada a proposta de estruturação de 

fases e ferramentas estudadas por (VIANNA; ET AL., 2012) Dentre as 24 ferramentas 

utilizadas, no capítulo 5 será realizada a seleção de quais serão abordadas no 

questionário a ser enviado aos especialistas. Esta abordagem será utilizada pois foi a 

que mais possui ferramentas aplicáveis ao LSS. Assim sendo, o Quadro 9 abaixo 

resume o que é cada ferramenta proposta pelo autor: 

  

Quadro 9: Resumo das Ferramentas Propostas por Vianna et al (2012) 

Código Ferramenta Descrição 

F01 Enquadramento 
Consiste em abordar o problema sob diferentes perspectivas e diversos ângulos, 
permitindo assim desconstruir crenças e suposições e quebrar seus padrões de 
pensamento, gerando novos insights 

F02 
Pesquisa 
Exploratória 

Consiste em realiza uma pesquisa de campo para traçar o contexto a ser 
trabalhado e fornecer insumos para a definição dos perfis de atores e ambientes, 
ou momentos do ciclo de vida dos processos de negócio que serão explorados na 
Imersão em Profundidade.  
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F03 Pesquisa Desk 
Utiliza a busca de informações sobre o tema do projeto em fontes diversas 
(websites, livros, revistas, blogs, artigos, entre outros), deve-se sempre utilizar 
fontes confiáveis para esse tipo de pesquisa. 

F04 Entrevistas 

Método que procura, em uma conversa com o entrevistado ( um ator do 
processo de negócio), obter informações geralmente por meio de questionários 
previamente elaborados. As informações buscadas permeiam o assunto 
pesquisado e os temas centrais das atividades dos entrevistados. 

F05 
Cadernos de 
sensibilização 

Cadernos de sensibilização são ferramentas em que o próprio ator registra 
aspectos do seu dia a dia para posterior análise. Os cadernos são estruturados 
para registrar os aspectos das atividades dos atores nos quais se pretende inferir 
algum padrão.  

F06 Seções Generativas 

São encontros organizados entre os atores de um processo de negócio com a 
finalidade de se realizarem discussões e dinâmicas sobre o tema do problemaSe 
espera que nessas seções os atores acabem revelando tacitamente padrões ou 
conhecimento a cerca do mesmo.  

F07 Um dia na vida 
Essa técnica é uma simulação na qual o pesquisador se coloca no papel do ator e 
tenta vivenciar a sua rotina. O tempo de "simulação" pode ser mais longo do que 
somente um dia. 

F08 Sombra 

Nessa técnica o pesquisador deve acompanhar as atividades do ator por um 
determinado período de tempo. Ele deve observar a interação do observado com 
outros atores e também do ator com outros processos relacionados ao problema. 
Nessa técnica o observador não pode interferir, já que o seu papel se limita 
apenas a observação.  

F09 Brainstorming 

Técnica utilizada para estimular a geração de um grande número de ideias em um 
curto espaço de tempo. Geralmente realizado em grupo, é um processo criativo 
conduzido por um moderador, responsável por deixar os participantes à vontade 
e estimular a criatividade sem deixar que o grupo perca o foco.  

F10 
Workshop de 
co-criação  

É um encontro dirigido onde se reúne os atores envolvidos no problema e se 
realiza uma série de atividades para estimular a criatividade e colaboração para 
buscar melhores soluções em grupo.  

F11 Cardápio de ideias 
Consiste em montar um catálogo apresentando a síntese de todas as ideias 
geradas pela equipe de Design Thinking. Pode incluir comentários relativos às 
ideias, eventuais desdobramentos e oportunidades de negócio.  

F12 
Matriz de 
posicionamento 

Essa técnica é utilizada para validar as ideias em relação aos critérios 
norteadores, bem como às necessidades dos atores identificadas no projeto. O 
objetivo deste recurso é apoiar o processo de decisão, a partir da comunicação 
eficiente dos benefícios e desafios de cada solução, de modo que as ideias mais 
estratég.icas sejam selecionadas para serem prototípadas.  

F13 Protótipo em Papel  
É uma representação gráfica da solução, podem ser desenhos esquemáticos 
descrevendo o processo de negócio. Esse protótipo deve ser submetido a análise 
dos atores e, em um processo interativo, ser melhorado.  

F14 Encenação  

É uma simulação improvisada de uma situação, que pode representar desde a 
interação de um ator com uma máquina até um simples diálogo entre atores do 
processo de negócio para encenar aspectos de um serviço. A encenação deve 
simular os aspectos da solução que se quer avaliar.  

F15 Storyboard  

Consiste em uma representação visual de uma história por meio de quadros 
estáticos, compostos por desenhos, colagens, fotografias ou qualquer outra 
técnica disponível. O storyboard deve reproduzir situações do processo que se 
está desenvolvendo como solução para que possa ser avaliado pela equipe de 
desenvolvimento.  
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F16 
Protótipos de 
serviços 

 É a simulação de artefatos materiais, ambientes ou relações interpessoais que 
representem um ou mais aspectos de um serviço, de forma a envolver o usuário e 
simular a prestação da solução proposta. Essa técnica pode envolver a 
ferramenta de encenação ou pode até mesmo resultar na construção de uma 
instalação prototipada para avaliar o serviço. 

F17 Modelo de Volume 

 São representações tridimensionais que podem variar os níveis de fidelidade 
desde baixa (com poucos detalhes) até alta, podendo ainda apresentar textura e 
detalhes. Essa ferramenta é comumente utilizada em desenvolvimento de 
produtos, em desenvolvimento de processos de negócio pode ser utilizada em 
alguns casos para representar instalações físicas onde um processo de negócio 
funciona, uma maquete.  

F18 Cartões de Insight 

São reflexões embasadas em dados reais das Pesquisas Exploratória, Desk e em 
Profundidade, transformadas em cartões que facilitam a rápida consulta e o seu 
manuseio. Geralmente contém um título que resume o achado e o texto original 
coletado na pesquisa juntamente com a fonte. Além disso, podem ter outras 
codificações (como o local de coleta, momento do ciclo de vida do produto/ 
serviço ao qual se refere etc.) para facilitar a análise.  

F19 Diagrama de 
Afinidades 

É uma organização e agrupamento dos Cartões de Insights com base em 
afinidade, similaridade, dependência ou proximidade, gerando um diagrama que 
contém as macro áreas que delimitam o tema trabalhado, suas subdivisões e 
interdependências  

F20 Mapa Conceitual 

É uma visualização gráfica, construída para simplificar e organizar visualmente 
dados complexos de campo, em diferentes níveis de profundidade e abstração. 
Seu objetivo é ilustrar os elos entre os dados e, assim, permitir que novos 
significados sejam extraídos das informações levantadas nas etapas iniciais da 
fase de Imersão, principalmente a partir das associações entre elas.  

F21 Personas 

Personas são arquétipos, personagens ficcionais, concebidos a partir da síntese 
de comportamentos observados entre consumidores com perfis extremos. 
Representam as motivações, desejos, expectativas e necessidades, reunindo 
características significativas de um grupo mais abrangente. 

F22 Mapa de Empatia 

É uma ferramenta de síntese das informações sobre o cliente numa visualização 
do que ele diz, faz, pensa e sente. Assim, possibilita a organização dos dados da 
fase de Imersão de forma a prover entendimento de situações de contexto, 
comportamentos, preocupações e até aspirações do usuário (ou outros atores 
estudados).  

F23 Jornada do Usuário 
É uma representação gráfica das etapas de relacionamento do cliente com um 
produto ou serviço, que vai descrevendo os passoschave percorridos antes, 
durante e depois da compra e utilização. 

F24 Blueprint 

É uma matriz que representa visualmente, de forma esquemática e simples, o 
complexo sistema de interações que caracterizam uma prestação de serviços. 
Nessa representação, são mapeados os 
diferentes pontos de contato do serviço, ou seja, os elementos visíveis e/ou 
físicos com os quais o cliente interage; as ações do cliente e de toda a interação 
com a empresa desde as operações visíveis até aquelas que ocorrem na 
retaguarda. 

 

 

4.4.2 Ferramentas de LSS selecionadas 

Para esta etapa da pesquisa, buscou-se trabalhos de referência em Lean Six 

Sigma que tenham realizado uma análise prévia de ferramentas LSS já que esta 
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revisão bibliográfica em específico não faz parte dos objetivos principais deste 

trabalho. Desta forma, optou-se por selecionar o trabalho de SOUZA( 2016) onde a 

autora realiza ampla revisão bibliográfica com objetivo de levantar quais são as 

ferramentas LSS mais utilizadas relatadas pela literatura. 

Em seu trabalho, Souza (2016) buscou comparar as ferramentas e efeitos do 

Lean mais citados pela comunidade científica com os mais importantes segundo a 

visão de especialistas de mercado. Da revisão sistematizada, realizada em artigos 

indexados na base Scopus, a pesquisa listou ferramentas e efeitos trazidos pela 

implementação Lean e identificou os mais importantes a partir da submissão de 

instrumentos de pesquisa a especialistas. O resultado gerado foi um total de 54 

ferramentas LSS que foram resumidas no Quadro 10. 

  

Quadro 10: Lista de Ferramentas LSS mais utilizadas segundo Souza (2016) 
 

Metodologia Ferramentas 

Lean Six Sigma 

5s -- organização e higiene; Layout celular ; Produção em formato de linha "u"; 
Gerenciamento de energia; Gestão do meio ambiente; Manutenção Produtiva 
Total (TPM); Solução de Problemas; Análise da causa raiz; Benchmarking; 
Kaizen; 5 porquês; Programa de Otimização de Qualidade; Padronização de 
procedimentos; Gerenciamento de controle visual; Set up; Manutenção 
Preventiva; VSM (Mapeamento de Processo); Poka Yoke (prevenção de erros); 
Kanban; Just in Time; One Piece Flow; Otimização de fluxo de processo; 
Eliminação de Desperdícios; Redução do tamanho de lote; Programa de 
nivelamento de inventário; Produção do sistema puxado; Fluxo Contínuo; 
Produção Flexível e diversificada; Nivelamento de produção; Gestão e Controle 
de Qualidade e Processo; A3; Medições de tempo takt e tempo de ciclo; 
Definição de Valor; Programação diária de produção; Otimização da qualidade 
na fonte; Diagrama de Causa e Efeito; Análise de Pareto; Programa de 
envolvimento de funcionários; Ciculo de Qualidade. Sistema last Planner; 
Flexibilidade de trabalho; Rotação de atividades; Trabalho em equipe; Sala 
Obeya; Descentralização da autoridade; Programa de treinamento e suporte; 
Programa de Melhoria da segurança e clima; Treinamento; Grupo de resolução 
de problemas, Compromisso com a força de trabalho; Foco nas necessidades 
dos clientes; Programa de Envolvimento do Cliente; Gerenciamento da Cadeia 
de Suprimentos; Envolvimento e Feedback do Fornecedor 
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5 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

Neste capítulo, os resultados obtidos na revisão da literatura e detalhados no 

mapeamento do estado da arte são utilizados para elaboração dos instrumentos de 

pesquisa. A aplicação do questionário se faz necessário para análise e conclusão do 

trabalho.  Este capítulo é dividido em 2 momentos, sendo o primeiro resumido em 1 

mesma etapa e o segundo dividido em 2 momentos, conforme ilustrado na Figura 4 e 

resumida na Figura 11. 

 

Figura 11: Recorte das etapas da Coleta e Análise de Dados 
 

 

Fonte: Elaboração própria 
 

5.1 DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 Inicialmente buscava-se avaliar todos os impactos e ferramentas descritas pela 

literatura, porém como visto no capítulo anterior, isto significaria analisar 33 impactos 

DT. Cenário mais complexo seria avaliar as ferramentas DT e LSS, onde as mesmas 

se resumem a 54 Ferramentas LSS e 24 DT, totalizando 76 ferramentas. Realizar um 

questionário desta maneira tornaria o mesmo extremamente extenso e complexo. 

Assim sendo, foi necessário buscar uma maneira de priorizar estes itens antes de 

construir o instrumento de pesquisa. 



 68 

5.1.1 Seleção dos Impactos 

 A partir do Gráfico 2, utilizou-se do recorte proposto pelo Gráfico de Pareto, 

onde 80% de todas as citações representavam 20 impactos. Assim sendo, para 

continuidade do instrumento de pesquisa, foi considerado estes resultados resumidos, 

codificados e alocado na dimensão MB detalhados no Quadro 11. 

 

Quadro 11: Impactos Selecionados para Construção do Instrumento de Pesquisa 
 

Cód. Impacto Dimensão Qtde 

I - 01 Gestão do conhecimento/aprendizado 
colaborativo 

Medição, Análise e Gestão do 
Conhecimento 6 

I - 02 Aumenta engajamento e integração dos 
stakeholders Planejamento Estratégico 6 

I - 03 Vantagem competitiva para inovação e criação Planejamento Estratégico 5 
I - 04 Desenvolvimento de Criatividade Força de Trabalho 5 
I - 05 Diminui a duração de projetos Resultados 4 
I - 06 Atende às necessidades do usuário final Foco no Cliente 4 
I - 07 Facilita gestão e resolução de conflitos Força de Trabalho 4 

I - 08 Abordagem inclusiva de inovação social, ambiental 
e econômica Planejamento Estratégico 4 

I - 09 Desenvolvimento de Pensamento Crítico e 
Cognitivo Força de Trabalho 4 

I - 10 Aumenta a empregabilidade Força de Trabalho 3 

I - 11 Melhora do processo de desenvolvimento de 
novos produtos Gestão por Processos 3 

I - 12 Aumento da colaboração e trabalho de equipe 
para resultado Força de Trabalho 3 

I - 13 Mudança de mindset para resolução e problemas Liderança 3 
I - 14 Redução de Custo Resultados 2 

I - 15 Melhora a comunicação Medição, Análise e Gestão do 
Conhecimento 2 

I - 16 Contribui para estratégia organizacional Planejamento Estratégico 2 
I - 17 Desenvolvimento Empatia nos Colaboradores Força de Trabalho 2 
I - 18 Construção e melhora de imagem/marca Planejamento Estratégico 2 

I - 19 Aumenta a agilidade, flexibilidade e proatividade 
da organização Liderança 2 

I - 20 Desenvolvimento de produtos superiores, mais 
utilizáveis e originais Foco no Cliente 2 
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Fonte: Elaboração Própria 

5.1.2 Seleção das Ferramentas 

 Nesta etapa buscou-se inicialmente selecionar as ferramentas de DT que 

seriam avaliadas juntamente com as LSS. A partir da lista de ferramentas propostas 

por Vianna et al. (2012), percebeu-se que algumas delas eram muito similares na 

prática e poderia prejudicar a avaliação pelos entrevistados. Assim sendo, buscou-se 

selecionar uma delas apenas, quando percebida a semelhança com outra do mesmo 

grupo.  

 Desta forma, as ferramentas DT que foram escolhidas 17 ferramentas para 

compor o questionário que estão listadas no Quadro 12. 

 

Quadro 12: Ferramentas DT Selecionadas  
 

Cód Ferramenta DT 
FP - 01 Pesquisa Exploratória 

FP - 02 Pesquisa Desk 

FP - 03 Entrevistas 

FP - 04 Um dia na vida 

FP - 05 Sombra 

FP - 06 Brainstorming 

FP - 07 Workshop de co-criação  

FP - 08 Matriz de posicionamento  

FP - 09 Protótipo em Papel e Serviços 

FP - 10 Encenação  

FP - 11 Storyboard  

FP - 12 Cartões de Insight 

FP - 13 Diagrama de Afinidades 

FP - 14 Personas 

FP - 15 Mapa de Empatia 

FP - 16 Jornada do Usuário 

FP - 17 Blueprint 

 

 Em seguida, partiu-se para a seleção das ferramentas LSS. Para este item, 

utilizou-se como base um artigo onde os autores buscaram justamente avaliar dentre 
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diversas ferramentas de melhoria existentes nas mais diversas metodologias de 

gestão quais se enquadravam em cada etapa dos processos de design (CAMBURN 

et al., 2017). A partir deste trabalho, foi possível identificar quais ferramentas 

selecionadas por Souza (2016) estariam dentro da seleção realizada pelos autores.  

 Neste contexto foram selecionadas dentre as 54 ferramentas iniciais, 8 

ferramentas que seriam aplicáveis no DT. Estas ferramentas foram resumidas no 

Quadro 13. 

 

Quadro 13: Ferramentas LSS Selecionadas a partis de Camburn (2017) 
 

Cód Ferramenta LSS 
FP - 18 5 porquês 

FP - 19 Analises de causa raiz 

FP - 20 Definição de valor 

FP - 21 Foco na necessidade dos clientes 

FP - 22 Grupo para resolução de problemas 

FP - 23 Poka yoke - prevenção de erros 

FP - 24 Programa de envolvimento de funcionários 

FP - 25 VSM (mapeamento de processos) 

 

 Com esta seleção foi possível então finalizar o arcabouço desenhado na Figura 

10 onde buscava-se justamente a interseção de ferramentas LSS e DT para 

complementar o estudo após a aplicação do questionário dentre os especialistas em 

DT. Ao todo foram selecionadas 25 ferramentas distribuídas conforme Figura 12. 

 

Figura 12: Esquema final de seleção de Ferramentas para Questionário 
 

 
Fonte: Elaborada pela própria 

 



 71 

5.1.3 Construção do Instrumento de Pesquisa  

 O instrumento de pesquisa foi desenvolvido em 3 etapas. A primeira etapa foi 

estruturada para coleta de dados gerais do entrevistado, a segunda parte consistiu na 

avaliação do grau de importância de cada ferramenta na adoção do DT nas organizações, 

por fim buscou-se relacionar cada impacto com as ferramentas mais importantes para o 

atingimento daquele objetivo. Desta forma busca-se responder a questão b) das questões 

de pesquisa descritos em 1.2. (Figura 13) 

 

Figura 13: Etapas do Instrumento de Pesquisa 
 

    
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

1) Parte 1: Na primeira parte do questionário foram buscadas informações sobre 

país de origem do entrevistado, anos de experiência e seleção da metodologia 

à qual o mesmo possui experiência: 

a. Design Thinking   

b. Lean Six Sigma 

c. Ambas 

Como o objetivo desta pesquisa se dá em cima da utilização do DT, era 

necessária apenas a experiência em DT já que as ferramentas de LSS são 

conhecidas e caso o entrevistado não as conheça, existia a possibilidade de 

selecionar este fato na parte 2. 
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2) Parte 2: Para a análise do grau de importância das ferramentas foram listadas 

todas as 25 ferramentas e dadas as seguintes opções de resposta: 

a. Ferramenta Essencial 

b. Razoavelmente importante 

c. Ferramenta não importante 

d. Não conheço/Não sei avaliar 

 

Figura 14: Ilustração da Parte 2 – Análise de Ferramentas do Questionário 
 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

3) Parte 3: Por fim avaliou-se as ferramentas versus os impactos listados e 

priorizados. Nesta etapa os 20 impactos eram listados verticalmente e 

horizontalmente foram colocadas todas as 25 ferramentas para que o 

especialista pudesse escolher qual destas potencializavam o impacto descrito. 

Não foi feita nenhuma orientação quanto ao limite de ferramentas escolhidas 

para não enviesar a pesquisa ou limitar os resultados (Figura 15). 
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Figura 15: Ilustração da Parte 3 – Impacto x Ferramentas 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Com o intuito de viabilizar a aplicação da pesquisa em escala global, o questionário 

foi desenvolvido em duas versões: Português (Apêndice A) e Inglês (Apêndice B). Além 

disso afim de facilitar a interface com o usuário, foi desenvolvida uma versão 

especialmente para Smartphones (Apêndice C). 

5.2 COLETA DE DADOS 

 Para coleta dos dados, foi disponibilizado um questionário eletrônico através 

da ferramenta Google Forms. Todas as versões em Português e em Inglês, tanto para 

PC quanto para Smartphones foram desenvolvidas na mesma ferramenta.  

 Os especialistas DT selecionados para pesquisa foram identificados através de 

grupos profissionais existentes na ferramenta LinkedIn. No dia 02 de maio de 2018 foi 

realizada busca na plataforma LinkedIn, utilizando a palavra “Design Thinking” na base 

de “Grupos” existente, tendo sido identificados três grupos com maior número de 

integrantes (Tabela 6). 

  

Tabela 6: Três grupos com maior número de especialistas no LinkedIn 
 

Grupos Integrantes 

Design Thinking 143.374 

Design Thinking Group 73.661 

Design Thinking Network 17.669 
Fonte: Elaborado pela autora 
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 Para participar da pesquisa foram escolhidas inicialmente pessoas com 

participação ativa nos grupos, sendo enviados em seguida convites de conexão 

explicando sobre uma pesquisa DT e solicitando a colaboração do convidado. Após o 

aceite e confirmação do interesse em participar da pesquisa, o link para preenchimento 

do questionário era enviado. Posteriormente o mesmo link foi disponibilizado diretamente 

nos murais dos grupos, a fim de abranger mais pessoas.  

 

5.3 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

5.3.1 Perfil dos Especialistas 

 A aplicação do questionário junto aos especialistas identificados foi realizada no 

período de 12 a 24 de Maio de 2018. Foram obtidas 55 respostas ao questionário 

distribuídos geograficamente conforme Figura 16 e Gráfico 3 a seguir:  

 

Figura 16: Países participantes da Pesquisa 
 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Gráfico 3: Distribuição Geográfica Pesquisa 
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Fonte: Elaboração própria 

 

 Por se tratar de uma metodologia relativamente recente, não foi feito nenhum corte 

quanto ao tempo de experiência. A média de anos de experiência dentre a amostra 

analisada foi de 13 anos e com a distribuição conforme Gráfico 4. Todos os especialistas 

assinalaram que possuíam experiência em DT sendo 44% também com algum 

conhecimento em LSS (Gráfico 5). 

 

Gráfico 4: Distribuição de Tempo de Experiência dos Especialistas 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Gráfico 5: Experiência das Metodologias 
 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

5.3.2 Análise das Ferramentas 

 Os dados coletados foram analisados através de estatística descritiva e análise de 

frequência, tendo sido expostos em gráficos e tabelas explicativas com o intuito de auxiliar 

na compreensão dos resultados obtidos pela presente pesquisa. 

 Ao avaliar a frequência das respostas obtidas, o resultado consolidado pode ser 

visto na Tabela 7. Este resultado permite avaliar que dentre as ferramentas de DT, a mais 

importante é a “Jornada de Usuário”, com 46 respostas dentre as 55 totais. Em seguida, 

aparece o “Mapa da Empatia”; Entrevistas e Brainstorming empatados em terceiro lugar 

com 40 e 39 respostas respectivamente.  

 Ainda avaliando as ferramentas de DT; as 5 que foram consideradas Não 

Importantes são: “Pesquisa Desk” (9); “Encenação” (9); “Cartões de Insight” (7); 

“Storyboard”(7) e “Sombra”(7).  

 Importante avaliar o resultado obtido com a avaliação das Ferramentas LSS. 

Mesmo não sendo uma obrigatoriedade que todos tivessem experiência na metodologia, 

por se tratar de ferramentas relativamente conhecidas, foi possível obter respostas 

significativas neste quesito. 

 Ao analisar as FP 18 a FP 25, a ferramenta mais importante foi o “Foco na 

Necessidade dos Clientes” com 44 citações; seguido de perto da Definição de Valor com 

35. Poka Yoke obteve resultados bastante diferente das demais quando se trata da 

56%

44%

LSS e DT Design Thinking
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avaliação de conhecimento da ferramenta; 17 pessoas disseram não conhecer ou não 

souberam avaliar. Além disso esta ferramenta foi considerada também “Não importante” 

por 11 pessoas.  

 Complementando a avaliação das ferramentas LSS; exceto a “Poka Yoke”; todas 

as ferramentas LSS eram de conhecimento de mais de 85% da amostra de especialistas. 

(Quadro 1Quadro 14). O que permitirá de fato a construção do Framework integrado 

proposto neste trabalho, que será melhor detalhado ao fim deste capítulo. 

  

 

Tabela 7: Frequência de Respostas Consolidada – Análise Ferramentas 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Quadro 14: % de Frequência – Análise de Grau de Importância das Ferramentas 
 

Cód Tipo Ferramenta Essenci al
Razoavelmente 

importante
Não importante

Não conheço/Não sei  
aval iar

FP - 01 DT Pesquisa Exploratória 30 18 4 3

FP - 02 DT Pesquisa Desk 14 23 9 9

FP - 03 DT Entrevistas 39 14 1 1

FP - 04 DT Um dia na vida 26 21 1 7

FP - 05 DT Sombra 18 21 7 9

FP - 06 DT Brainstorming 39 11 5 0

FP - 07 DT Workshop de co-criação 33 18 3 1

FP - 08 DT Matriz de posicionamento 20 25 4 6

FP - 09 DT Protótipo em Papel e Serviços 32 17 3 3

FP - 10 DT Encenação 13 23 9 10

FP - 11 DT Storyboard 24 22 7 2

FP - 12 DT Cartões de Insight 25 20 7 3

FP - 13 DT Diagrama de Afinidades 23 21 6 5

FP - 14 DT Personas 37 13 4 1

FP - 15 DT Mapa de Empatia 40 12 2 1

FP - 16 DT Jornada do Usuário 46 7 0 2

FP - 17 DT Blueprint 20 26 5 4

FP - 18 LSS 5 porquês 24 25 3 3

FP - 19 LSS Analises de causa raiz 26 17 5 7

FP - 20 LSS Definição de valor 35 19 0 1

FP - 21 LSS Foco na necessidade dos clientes 44 9 0 2

FP - 22 LSS Grupo para resolução de problemas 27 21 7 0

FP - 23 LSS Poka yoke - prevenção de erros 7 20 11 17

FP - 24 LSS Programa de envolvimento de funcionários 24 19 8 4

FP - 25 LSS VSM (mapeamento de processos) 25 20 7 3

MAIOR PONTUAÇÃO 46 26 11 17

MENOR PONTUAÇÃO 7 7 0 0

CONSOLIDADO GERAL
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 Como dito anteriormente, não foi necessário realizar nenhum corte de 

especialistas por não terem experiência em LSS. Entendeu-se que por se tratarem de 

ferramentas conhecidas em sua maioria, independente de experiência e por existir a 

opção de “Não conheço”, as análises realizadas acima considerou todo o universo de 

especialistas. 

 Porém a fim de avaliar se a existência ou não do conhecimento nas duas 

metodologias faria diferença significativa no resultado, foi realizada uma análise em 

separado para cada opção de resposta das ferramentas. Para esta visão também foi 

considerada a frequência de respostas para cada uma conforme a Figura 17.  

 

Cód Tipo Ferramenta Essencia l
Razoavelmente 

importante
Não importante

Não conheço/Não sei  
avaliar

FP - 01 DT Pesquisa Exploratória 55% 33% 7% 5%

FP - 02 DT Pesquisa Desk 25% 42% 16% 16%

FP - 03 DT Entrevistas 71% 25% 2% 2%

FP - 04 DT Um dia na vida 47% 38% 2% 13%

FP - 05 DT Sombra 33% 38% 13% 16%

FP - 06 DT Brainstorming 71% 20% 9% 0%

FP - 07 DT Workshop de co-criação 60% 33% 5% 2%

FP - 08 DT Matriz de posicionamento 36% 45% 7% 11%

FP - 09 DT Protótipo em Papel e Serviços 58% 31% 5% 5%

FP - 10 DT Encenação 24% 42% 16% 18%

FP - 11 DT Storyboard 44% 40% 13% 4%

FP - 12 DT Cartões de Insight 45% 36% 13% 5%

FP - 13 DT Diagrama de Afinidades 42% 38% 11% 9%

FP - 14 DT Personas 67% 24% 7% 2%

FP - 15 DT Mapa de Empatia 73% 22% 4% 2%

FP - 16 DT Jornada do Usuário 84% 13% 0% 4%

FP - 17 DT Blueprint 36% 47% 9% 7%

FP - 18 LSS 5 porquês 44% 45% 5% 5%

FP - 19 LSS Analises de causa raiz 47% 31% 9% 13%

FP - 20 LSS Deinição de valor 64% 35% 0% 2%

FP - 21 LSS Foco na necessidade dos clientes 80% 16% 0% 4%

FP - 22 LSS Grupo para resolução de problemas 49% 38% 13% 0%

FP - 23 LSS Poka yoke - prevenção de erros 13% 36% 20% 31%

FP - 24 LSS Programa de envolvimento de funcionários 44% 35% 15% 7%

FP - 25 LSS VSM (mapeamento de processos) 45% 36% 13% 5%



 79 

Figura 17: Análise de Frequência de Respostas por conhecimento nas metodologias 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

  

FERRAMENTA GERAL AMBAS DT FERRAMENTA GERAL AMBAS DT

Jornada do Usuário 46 27 19 Blueprint 26 12 14

Foco na necessidade dos clientes 44 24 20 Matriz de posicionamento 25 11 14

Mapa de Empatia 40 22 18 5 porquês 25 14 11

Entrevistas 39 21 18 Pesquisa Desk 23 14 9

Brainstorming 39 24 15 Encenação 23 11 12

Personas 37 20 17 Storyboard 22 14 8

Definição de valor 35 22 13 Um dia na vida 21 10 11

Workshop de co-criação 33 17 16 Sombra 21 12 9

Protótipo em Papel e Serviços 32 18 14 Diagrama de Afinidades 21 13 8

Pesquisa Exploratória 30 15 15 Grupo para resolução de problemas 21 11 10

Grupo para resolução de problemas 27 19 8 Cartões de Insight 20 9 11

Um dia na vida 26 16 10 Poka yoke - prevenção de erros 20 13 7

Analises de causa raiz 26 19 7 VSM (mapeamento de processos) 20 9 11

Cartões de Insight 25 17 8 Definição de valor 19 8 11

VSM (mapeamento de processos) 25 19 6 Programa de envolvimento de funcionários 19 9 10

Storyboard 24 14 10 Pesquisa Exploratória 18 12 6

5 porquês 24 14 10 Workshop de co-criação 18 11 7

Programa de envolvimento de funcionários 24 19 5 Protótipo em Papel e Serviços 17 9 8

Diagrama de Afinidades 23 14 9 Analises de causa raiz 17 6 11

Matriz de posicionamento 20 15 5 Entrevistas 14 9 5

Blueprint 20 13 7 Personas 13 9 4

Sombra 18 13 5 Mapa de Empatia 12 6 6

Pesquisa Desk 14 9 5 Brainstorming 11 5 6

Encenação 13 12 1 Foco na necessidade dos clientes 9 6 3

Poka yoke - prevenção de erros 7 7 0 Jornada do Usuário 7 2 5

FERRAMENTA GERAL AMBAS DT FERRAMENTA GERAL AMBAS DT

Poka yoke - prevenção de erros 11 8 3 Poka yoke - prevenção de erros 17 3 14

Pesquisa Desk 9 4 5 Encenação 10 2 8

Encenação 9 6 3 Pesquisa Desk 9 4 5
Programa de envolvimento de funcionários 8 3 5 Sombra 9 2 7
Sombra 7 4 3 Um dia na vida 7 4 3
Storyboard 7 2 5 Analises de causa raiz 7 2 5
Cartões de Insight 7 4 3 Matriz de posicionamento 6 3 3
Grupo para resolução de problemas 7 1 6 Diagrama de Afinidades 5 2 3
VSM (mapeamento de processos) 7 2 5 Blueprint 4 3 1
Diagrama de Afinidades 6 2 4 Programa de envolvimento de funcionários 4 0 4
Brainstorming 5 2 3 Pesquisa Exploratória 3 2 1
Blueprint 5 3 2 Protótipo em Papel e Serviços 3 2 1
Analises de causa raiz 5 4 1 Cartões de Insight 3 1 2
Pesquisa Exploratória 4 2 2 5 porquês 3 1 2
Matriz de posicionamento 4 2 2 VSM (mapeamento de processos) 3 1 2
Personas 4 1 3 Storyboard 2 1 1
Workshop de co-criação 3 2 1 Jornada do Usuário 2 2 0
Protótipo em Papel e Serviços 3 2 1 Foco na necessidade dos clientes 2 1 1
5 porquês 3 2 1 Entrevistas 1 1 0
Mapa de Empatia 2 2 0 Workshop de co-criação 1 1 0
Entrevistas 1 0 1 Personas 1 1 0
Um dia na vida 1 1 0 Mapa de Empatia 1 1 0
Jornada do Usuário 0 0 0 Definição de valor 1 1 0
Definição de valor 0 0 0 Brainstorming 0 0 0
Foco na necessidade dos clientes 0 0 0 Grupo para resolução de problemas 0 0 0

Essencial Razoavelmente importante

Não importante Não conheço/Não sei avaliar
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 Como  pode-se perceber, não houve mudança significativa quando avaliada 

separadamente as ferramentas e as opções de avaliação do grau de importância versus 

o conhecimento dos especialistas.  

 A fim de priorizar as ferramentas e os resultados obtidos, inspirado em SOUZA 

(2016); foi realizada uma proposta de análise baseada na na técnica Lawshe (Lawshe, 

1975) e na escala de Saaty (Saaty, (1977;1980). Este método leva em consideração um 

sistema de pesos para cada resposta, a quantidade de respostas em cada opção e a 

quantidade da amostra de especialistas respondentes (Figura 18). 

 Com isto, o valor gerado é denominado VPC (Valor Para Comparação), que varia 

de 0 a 300 de maneira que uma ferramenta com VPC = 0 teria obtido 100% das respostas 

atestando que o mesmo “não era importante” o que seria um forte indício para a não 

utilizar a referida ferramenta.  

 Da mesma forma, uma ferramenta com VPC = 300, teria obtido unanimidade das 

respostas o considerando “extremamente importante”, o que, novamente, se mostraria 

forte ferramenta para apoio a decisão. Os valores VPC obtidos pelas 25 ferramentas 

podem ser vistos no Gráfico 6 .  

 Após desenvolvimento do método, a fim de obter um valor de referência, foi 

realizada uma análise separada para as respostas dadas pelos especialistas que 

possuem mais de 15 anos de experiência. Concluiu-se que dos 55 especialistas, 21 

possuem esta característica. Nesta análise, o VPC máximo atribuído foi de 280 à 

Ferramenta “Jornada do Usuário” e o menor, 100 à ferramenta “Poka Yoke”. Assim sendo, 

foi feita uma média dos valores VPC destes especialistas e o mesmo foi de 194, e está 

representado no Gráfico 6 pela linha pontilhada. 

 

Figura 18: Fórmula do Cálculo do VPC para priorização de Ferramentas 
 

                    VPCF =((A*300)+(B*100)-(C*0))/(N-D) 
 
 
Onde: 
    A=Total de respostas do tipo: “Extremamente importante” 
    B= Total de respostas do tipo: “Razoavelmente importante” 
    C= Total de respostas do tipo: “Não Importante” 
    N= Valor total de respondentes 
    D= valor total de respostas do tipo: “Não conheço / Não sei avaliar” 
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Gráfico 6: Ferramentas priorizadas de acordo com o VPC 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Desta forma, entende-se que será possível fornecer ao usuário uma lista de 

ferramentas prioritárias quando houver a necessidade de aplicação do DT na 

organização. Na próxima seção será avaliado como relacionar as ferramentas com os 

impactos pretendidos. 

 

5.3.3 Ferramentas x Impactos 

 Nesta seção encontra-se resumidos os resultados da avaliação das ferramentas 

versus o impacto. O objetivo desta análise é avaliar para cada objetivo/impacto pretendido 

pela organização, quais as melhores ferramentas a serem utilizadas dentre as escolhidas 

nas seções anteriores.  

 Não foi feita nenhuma limitação quanto à quantidade máxima de escolhas de 

ferramentas por entender que o DT possui mais de uma fase como visto pela revisão 
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bibliográfica deste trabalho e em cada fase uma série de ferramentas podem ser 

escolhidas. 

 Assim sendo, o Gráfico 7 representa dentre todos os impactos, o consolidado total 

de escolhas de ferramentas. Desta forma, tendo como premissa que o impacto 

“Desenvolvimento de Produtos Superiores, Mais Utilizáveis e Originais” tem mais 

ferramentas potenciais, consequentemente mais chance de obter tal resultado, pode-se 

relacionar a priorização demonstrada no gráfico como a priorização de impactos possíveis 

a partir da utilização do DT na organização na visão dos especialistas. Seguindo o mesmo 

raciocínio, “Redução de Custo” pode ser considerado o impacto menos possível na 

adoção do DT através destas ferramentas escolhidas para análise. 

 
Gráfico 7: Impactos Priorizados pelo Total de Respostas (todas as ferramentas) 

 

 
Fonte: Elaborado pela própria 

 

 Já a partir do Gráfico 8Erro! Fonte de referência não encontrada. é possível 

notar quais são as ferramentas mais citadas pelos especialistas. Com isso pode-se 

concluir que dentre as 25 ferramentas selecionadas para a análise, a mais citada não se 

trata de uma ferramenta originalmente DT, e sim de LSS, que é a ferramenta de “5 

porquês”. Além disso, nota-se que dentre as 5 ferramentas mais escolhidas, 4 são 
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originalmente de LSS. Ou seja, a proposta inicial deste trabalho de possibilitar uma 

integração de ferramentas DT e LSS na adoção do DT é factível. 

   

Gráfico 8: Priorização de Ferramentas na Visão de Especialistas 
 

 

Fonte: Elaborado pela própria 

 

 Outro resultado obtido a partir desta abordagem aos especialistas se refere a 

avaliação de qual impacto é mais percebido na escolha da ferramenta. Um exemplo desta 

visão pode ser visto no Gráfico 9 onde foram selecionadas as 3 ferramentas mais citadas, 

como visto no gráfico acima: “5 Porquês”; “Workshop de Co-Criação”; “Foco nas 

necessidades dos clientes” e relacionadas com os 20 impactos que deveriam ser 

avaliados. Com isso, conclui-se que, Gestão do conhecimento/aprendizado colaborativo 

é potencialmente alcançado pelo “Workshop de Co-Criação”; a facilidade de gestão e 

resolução de conflitos é possível com o “Foco nas necessidades dos clientes” e o 

desenvolvimento de pensamento crítico e cognitivo pode ser alcançado com os “5 

Porquês”. 
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Gráfico 9: Radar Ferramentas x Impactos 
 

 

  

 Por fim, a Tabela 8 consolida todos os resultados obtidos pela aplicação do 

questionário. A fim de facilitar a identificação das ferramentas mais citadas, destacou-se 

aquelas que obtiveram mais de 50% de respostas dos 55 especialistas, ou seja, àquelas 

que obtiveram mais de 28 respostas. A ferramenta mais citada obteve 35 indicações, o 

que representa aproximadamente 64% dos entrevistados.  
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Tabela 8: Consolidado de Frequência de Respostas Impacto x Ferramentas 

 

 
Fonte: Elaborado pela própria 

 

 Nesta análise não faria sentido utilizar o VPC realizado na seção anterior pois a 

própria contagem de frequência já traria a priorização necessária. Além disso, não se 

tratava de uma análise de grau de aderência e sim uma avaliação de adequação de 

ferramenta versus impacto desejado. 

 Por fim, como o objetivo neste trabalho é facilitar e auxiliar os colaboradores 

que desejam implementar o DT através de um framework com possibilidades distintas 

de acordo com cada objetivo desejado pela organização, não se fez necessário 

realizar nenhum corte dentre as respostas obtidas. 

 Na próxima seção será realizada a visualização dos resultados do questionário 

a partir das dimensões propostas pelo Prêmio de Qualidade Malcolm Baldrige, 

conforme descrito no começo do presente trabalho. 
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Qtde total 309 211 333 278 194 322 415 199 296 173 235 238 206 320 331 336 187 419 330 356 389 333 132 341 254

Desenvolvimento de produtos superiores, mais 
utilizáveis e originais 24 14 23 17 15 20 29 11 22 10 15 18 15 18 17 22 13 22 20 27 28 17 8 12 14

Melhora do processo de desenvolvimento de novos 
produtos 21 18 20 19 14 18 20 14 26 11 18 15 14 20 17 19 10 29 26 24 24 13 9 11 19

Aumenta a agilidade, flexibilidade e proatividade da 
organização 21 16 29 21 15 26 30 14 23 10 18 20 13 16 21 22 11 21 13 21 22 13 4 13 13

Facilita gestão e resolução de conflitos 20 12 31 24 13 10 21 8 18 10 14 14 10 24 24 29 12 23 19 20 35 16 3 16 13

Aumenta engajamento e integração dos stakeholders 14 9 20 20 14 14 21 6 15 11 16 18 10 22 25 24 10 28 25 14 21 17 5 18 12

Atende às necessidades do usuário final 19 13 18 19 13 18 22 12 14 9 13 10 11 25 22 19 6 16 13 23 30 24 7 14 10

Desenvolvimento de Pensamento Crítico e Cognitivo 19 14 13 12 9 14 15 16 9 9 11 14 14 14 12 17 16 35 29 18 16 18 14 10 22

Desenvolvimento de Criatividade 18 11 16 19 13 34 32 5 25 17 18 22 10 13 17 13 6 21 12 15 16 20 3 9 4

Gestão do conhecimento/aprendizado colaborativo 17 11 14 15 10 19 35 9 16 14 19 16 12 16 12 14 6 16 12 7 10 25 5 24 12

Desenvolvimento Empatia nos Colaboradores 16 8 21 23 18 11 13 3 12 11 8 8 11 22 29 22 6 18 10 16 26 15 3 25 6

Melhora a comunicação 16 14 21 17 11 16 24 16 13 8 20 10 14 18 18 16 13 13 7 20 16 7 5 20 6

Vantagem competitiva para inovação e criação 12 10 16 9 8 17 22 11 13 12 11 10 11 18 21 23 8 19 12 21 19 13 4 24 14

Abordagem inclusiva de inovação social, ambiental e 
econômica 13 7 14 12 7 22 25 12 14 9 12 10 11 15 15 14 8 18 18 14 17 26 5 25 12

Contribui para estratégia organizacional 14 12 11 11 7 11 15 18 7 6 5 8 8 13 13 15 12 23 15 29 23 18 6 18 16

Diminui a duração de projetos 13 12 11 8 3 9 10 10 14 3 7 8 8 12 12 15 9 23 19 18 15 10 11 13 18

Mudança de mindset para resolução e problemas 13 10 11 9 9 12 10 10 13 3 4 8 3 12 9 8 8 17 25 14 18 16 18 12 18

Construção e melhora de imagem/marca 16 7 15 10 4 15 19 9 9 7 8 10 9 12 16 11 8 16 11 19 18 17 6 13 5

Aumenta a empregabilidade 8 5 9 4 4 13 16 4 16 5 8 9 8 9 13 13 10 18 13 18 12 19 7 24 13

Aumento da colaboração e trabalho e equipe para 
resultado 4 3 13 4 5 15 23 6 9 5 6 7 10 12 13 11 8 26 17 10 8 18 3 25 14

Redução de Custo 11 5 7 5 2 8 13 5 8 3 4 3 4 9 5 9 7 17 14 8 15 11 6 15 13
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5.3.4 Análise das Dimensões 

 Nesta última seção avalia-se as ferramentas e impactos atrelados às 

dimensões de desempenho organizacional propostas pelo Malcolm Baldrige conforme 

discutido em 4.3 do presente trabalho.  

 Desta forma, foi avaliado o % de resposta de cada ferramenta para o referido 

impacto relacionado com o máximo possível, neste caso, 55 respostas para a 

ferramenta significaria 100% de atingimento possível.  

 Para esta visão foi criado o Quadro 15 onde estão relacionadas todas as 

ferramentas agrupadas a partir da Dimensão analisada. A fim de facilitar o 

entendimento rápido do resultado, foram destacadas em cinza escuro as 5 

ferramentas mais escolhidas e em cinza claro as menos escolhidas. Em alguns casos 

houve empate e neste cenário mais de 5 foram marcadas. 

  

Quadro 15: Resultado % Consolidado por Dimensão 
 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 Seguindo nas avaliações de ferramentas potenciais e não desejáveis, partiu-

se para um resumo do resultado obtido no quadro acima. O Quadro 16 pode ser 

considerado um guia de referência para o colaborador que estiver responsável pela 

implementação do DT na organização. Neste caso, é recomendado que sejam 

utilizadas as 5 ferramentas contidas na terceira coluna para alcançar potencialmente 

o impacto e dimensão desejados.  

 

Dimensão Impacto FP-01 FP-02 FP-03 FP-04 FP-05 FP-06 FP - 07 FP - 08 FP - 09 FP - 10 FP - 11 FP-12 FP-13 FP-14 FP-15 FP-16 FP-17 FP-18 FP-19 FP-20 FP-21 FP-22 FP - 23 FP - 24 FP-25

I - 20 44% 25% 42% 31% 27% 36% 53% 20% 40% 18% 27% 33% 27% 33% 31% 40% 24% 40% 36% 49% 51% 31% 15% 22% 25%

I - 06 35% 24% 33% 35% 24% 33% 40% 22% 25% 16% 24% 18% 20% 45% 40% 35% 11% 29% 24% 42% 55% 44% 13% 25% 18%

I - 07 36% 22% 56% 44% 24% 18% 38% 15% 33% 18% 25% 25% 18% 44% 44% 53% 22% 42% 35% 36% 64% 29% 5% 29% 24%

I - 09 35% 25% 24% 22% 16% 25% 27% 29% 16% 16% 20% 25% 25% 25% 22% 31% 29% 64% 53% 33% 29% 33% 25% 18% 40%

I - 04 33% 20% 29% 35% 24% 62% 58% 9% 45% 31% 33% 40% 18% 24% 31% 24% 11% 38% 22% 27% 29% 36% 5% 16% 7%

I - 17 29% 15% 38% 42% 33% 20% 24% 5% 22% 20% 15% 15% 20% 40% 53% 40% 11% 33% 18% 29% 47% 27% 5% 45% 11%

I - 10 15% 9% 16% 7% 7% 24% 29% 7% 29% 9% 15% 16% 15% 16% 24% 24% 18% 33% 24% 33% 22% 35% 13% 44% 24%

I - 12 7% 5% 24% 7% 9% 27% 42% 11% 16% 9% 11% 13% 18% 22% 24% 20% 15% 47% 31% 18% 15% 33% 5% 45% 25%

Gestão por Processos I - 11 38% 33% 36% 35% 25% 33% 36% 25% 47% 20% 33% 27% 25% 36% 31% 35% 18% 53% 47% 44% 44% 24% 16% 20% 35%

I - 19 38% 29% 53% 38% 27% 47% 55% 25% 42% 18% 33% 36% 24% 29% 38% 40% 20% 38% 24% 38% 40% 24% 7% 24% 24%

I - 13 24% 18% 20% 16% 16% 22% 18% 18% 24% 5% 7% 15% 5% 22% 16% 15% 15% 31% 45% 25% 33% 29% 33% 22% 33%

I - 01 31% 20% 25% 27% 18% 35% 64% 16% 29% 25% 35% 29% 22% 29% 22% 25% 11% 29% 22% 13% 18% 45% 9% 44% 22%

I - 15 29% 25% 38% 31% 20% 29% 44% 29% 24% 15% 36% 18% 25% 33% 33% 29% 24% 24% 13% 36% 29% 13% 9% 36% 11%

I - 02 25% 16% 36% 36% 25% 25% 38% 11% 27% 20% 29% 33% 18% 40% 45% 44% 18% 51% 45% 25% 38% 31% 9% 33% 22%

I - 03 22% 18% 29% 16% 15% 31% 40% 20% 24% 22% 20% 18% 20% 33% 38% 42% 15% 35% 22% 38% 35% 24% 7% 44% 25%

I - 08 24% 13% 25% 22% 13% 40% 45% 22% 25% 16% 22% 18% 20% 27% 27% 25% 15% 33% 33% 25% 31% 47% 9% 45% 22%

I - 16 25% 22% 20% 20% 13% 20% 27% 33% 13% 11% 9% 15% 15% 24% 24% 27% 22% 42% 27% 53% 42% 33% 11% 33% 29%

I - 18 29% 13% 27% 18% 7% 27% 35% 16% 16% 13% 15% 18% 16% 22% 29% 20% 15% 29% 20% 35% 33% 31% 11% 24% 9%

I - 05 24% 22% 20% 15% 5% 16% 18% 18% 25% 5% 13% 15% 15% 22% 22% 27% 16% 42% 35% 33% 27% 18% 20% 24% 33%

I - 14 20% 9% 13% 9% 4% 15% 24% 9% 15% 5% 7% 5% 7% 16% 9% 16% 13% 31% 25% 15% 27% 20% 11% 27% 24%

Foco no Cliente

Força de Trabalho

Liderança

Medição, Análise e 
Gestão do 

Conhecimento

Planejamento 
Estratégico

Resultados
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 Como pode-se perceber, o Quadro 16 responde ao objetivo principal desta 

pesquisa ao proporcionar uma visão resumida e objetiva das ferramentas existentes, 

versus o impacto possível, à luz das dimensões propostas pelo Prêmio de Qualidade 

Malcolm Baldrige. Ao selecionar as mais favoráveis e as menos favoráveis, o 

colaborador passa a ter a visão do grau de importância das ferramentas ao tomar as 

decisões durante a implementação do DT. O Quadro 17 e o Quadro 18 mostra 

descritivamente as ferramentas selecionadas para a dimensão “Planejamento 

Estratégico”. 

 
Quadro 16:  Seleção de Ferramentas por Impacto 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

   

Quadro 17: Exemplo descritivo de ferramentas mais favoráveis para Planejamento Estratégico 
 

Dimensão Impacto Ferramentas Mais Favoráveis Ferramentas Menos Favoráveis
Desenvolvimento de produtos superiores, 
mais utilizáveis e originais

FP-01; FP-03; FP-07; FP-20; FP-21 FP-08; FP-10; FP-17; FP-23; FP-24

Atende às necessidades do usuário final FP-07; FP-14; FP-15; FP-20; FP-21 FP-10; FP-12; FP-17; FP-23; FP-25

Facilita gestão e resolução de conflitos FP-03; FP-04; FP-14; FP-15; FP-16 FP-06; FP-08; FP-10; FP-13; FP-23

Desenvolvimento de Pensamento Crítico e 
Cognitivo

FP-01; FP-18; FP-19; FP-20; FP-22; FP-25 FP-05; FP-09; FP-10; FP-11; FP-24

Desenvolvimento de Criatividade FP-06; FP-07; FP-09; FP-12; FP-18 FP-08; FP-17; FP-23; FP-24; FP-25

Desenvolvimento Empatia nos 
Colaboradores

FP-04; FP-14; FP-15; FP-16; FP-21; FP-24 FP-02; FP-08; FP-11; FP-12; FP-17; FP23; FP-25

Aumenta a empregabilidade FP-07; FP-09; FP-18; FP-20; FP-22; FP-24 FP-02; FP-04; FP-05; FP-08; FP-10

Aumento da colaboração e trabalho de 
equipe para resultado

FP-07; FP-18; FP-19; FP-22; FP-24 FP-01; FP-02; FP-04; FP-05; FP-10; FP-23

Gestão por Processos
Melhora do processo de desenvolvimento de 
novos produtos

FP-09; FP-18; FP-19; FP-20; FP-21 FP-10; FP-17; FP-22; FP-23; FP-24

Aumenta a agilidade, flexibilidade e 
proatividade da organização

FP-03; FP-06; FP-07; FP-09; FP-16
FP-10; FP-13; FP-17; FP-19; FP-22; FP-23; FP-24; 

FP-25

Mudança de mindset para resolução e 
problemas

FP-18; FP-19; FP-21; FP-23; FP-25 FP-10; FP-11; FP-12; FP-13; FP-16; FP-17

Gestão do conhecimento/aprendizado 
colaborativo

FP-06; FP-07; FP-11; FP-22; FP-24 FP-05; FP-08; FP-17; FP-20; FP-21; FP-23

Melhora a comunicação FP-03; FP-07; FP-11; FP-20; FP-24 FP-10; FP-19; FP-22; FP-23; FP-25

Aumenta engajamento e integração dos 
stakeholders

FP-14; FP-15; FP-16; FP-18; FP-19 FP-02; FP-08; FP-13; FP-17; FP-23

Vantagem competitiva para inovação e 
criação

FP-07; FP-15; FP-16; FP-20; FP-24 FP-02; FP-04; FP-05; FP-12; FP-17; FP-23

Abordagem inclusiva de inovação social, 
ambiental e econômica

FP-06; FP-07; FP-18; FP-19; FP-22; FP-24 FP-02; FP-05; FP-10; FP-17; FP-23

Contribui para estratégia organizacional FP-08; FP-18; FP-20; FP-21; FP-22; FP-24 FP-05; FP-09; FP-10; FP-11; FP-23

Construção e melhora de imagem/marca FP-01; FP-07; FP-15; FP-18; FP-20; FP-21; FP-22 FP-02; FP-05; FP-10; FP-23; FP-25

Diminui a duração de projetos FP-16; FP-18; FP-19; FP-20; FP-21; FP-25 FP-04; FP-05; FP-10; FP-11; FP-12; FP-13

Redução de Custo FP-07; FP-18; FP-19; FP-21; FP-24; FP-25 FP-05; FP-10; FP-11; FP-12; FP-13

Foco no Cliente

Força de Trabalho

Liderança

Medição, Análise e Gestão do 
Conhecimento

Planejamento Estratégico

Resultados
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Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 18: Exemplo descritivo de ferramentas menos favoráveis para Plan. Estratégico 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Outra visão possível para utilização dos resultados desta pesquisa é avaliar 

quais dimensões são impactadas ao escolher determinada ferramenta. Para ilustrar 

este caso, a Tabela 9 e a Tabela 10 descrevem, incluindo o % de influência, quais 

dimensões são impactadas potencialmente ao utilizar a ferramenta originalmente de 

DT “Workshop de Co-Criação” e a ferramenta LSS “5 porquês”, respectivamente. 

 

Tabela 9: Dimensões Impactadas pelo Workshop de Co-criação 
 

Ferramenta Dimensão % 

Workshop Co-Criação 

Foco no Cliente 53% 

Força de Trabalho 58% 

Liderança 55% 

Medição, Análise e Gestão do 

Conhecimento 
64% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Dimensão Impacto

Aumenta engajamento e integração dos 
stakeholders

Personas Mapa de Empatia Jornada do Usuário 5 porquês Analises de causa 
raiz

Vantagem competitiva para inovação e criação Workshop Co-Criação Mapa de Empatia Jornada do Usuário Definição de valor
Programa de 

envolvimento dos 
funcionários

Abordagem inclusiva de inovação social, 
ambiental e econômica

Brainstorming Workshop Co-Criação 5 porquês
Analises de causa 

raiz
Grupo para resolução 

de problemas

Programa de 
envolvimento dos 

funcionários

Contribui para estratégia organizacional
Matriz de 

Posicionamento
5 porquês Definição de valor Foco na necessidade 

dos clientes
Grupo para resolução 

de problemas

Programa de 
envolvimento dos 

funcionários

Construção e melhora de imagem/marca Pesquisa Exploratória Workshop Co-Criação Mapa de Empatia 5 porquês Definição de valor
Foco na necessidade 

dos clientes

Planejamento 
Estratégico

Ferramentas Mais Favoráveis

Dimensão Impacto

Aumenta engajamento e integração dos 
stakeholders

Pesquisa Desk Matriz de 
Posicionamento

Diagrama de 
Afinidades

Blueprint Poka Yoke

Vantagem competitiva para inovação e criação Pesquisa Desk Um dia na vida Sombra Cartões de Insight Blueprint Poka Yoke

Abordagem inclusiva de inovação social, 
ambiental e econômica

Pesquisa Desk Sombra Encenação Blueprint Poka Yoke

Contribui para estratégia organizacional Sombra Protótipos (Papel e 
Serviços)

Encenação Storyboard Poka Yoke

Construção e melhora de imagem/marca Pesquisa Desk Sombra Encenação Poka Yoke
VSM (mapeamento 

de processos)

Planejamento 
Estratégico

Ferramentas Menos Favoráveis
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Tabela 10: Dimensões Impactadas pelos “5 porquês” 
 

Ferramenta Dimensão % 

5 porquês 

Força de Trabalho 64% 

Gestão por Processos 53% 

Planejamento Estratégico 51% 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Por fim, um resumo esquemático de como utilizar os resultados obtidos no 

questionário realizado no presente trabalho, foi desenhado na Figura 19, onde a ideia 

é que a partir das conclusões obtidas neste capítulo, possa ser estruturado 

processualmente uma linha de raciocínio que vá potencializar os resultados desejados 

pela empresa consolidando tanto as vantagens possíveis e já estudadas pelo LSS, 

tanto quanto os resultados desejados com as ferramentas de DT.  

 

Figura 19: Esquema para tomada de decisão na escolha de ferramentas 
 

 
Fonte: Elaboração própria 
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 Na próxima seção será demonstrado um esquema semelhante ao anterior, 

porém que consolide todo o resultado deste trabalho e possa ser efetivamente 

utilizado pelas empresas que desejem obter os benefícios do Design Thinking, 

complementado pelos benefícios possíveis das ferramentas de LSS. Desta forma, 

entende-se que quando se trata de melhoria de desempenho organizacional, este 

modelo híbrido se torna potencialmente eficaz. 

5.3.5 Framework Final 

 Para concluir todo o trabalho de pesquisa realizado nesta dissertação, foi 

elaborado um modelo esquemático (Figura 20) com o objetivo de auxiliar os 

interessados em implementar o DT, porém gostaria de obter os benefícios já 

conhecidos e mais divulgados da metodologia do LSS.  

 Este framework foi elaborado considerando inclusive a pré-implementação do 

DT, pois desta forma entende-se que o usuário estará mais preparado para obter 

sucesso na abordagem. Para isto, considerou-se como fase de Pré-Implementação a 

etapa onde ele irá avaliar as barreiras encontradas na literatura e retratadas neste 

trabalho em 2.1.1.4.  

 Considera-se então que após a análise das barreiras e quais seriam mais 

possíveis de ocorrem na sua organização, o usuário então pode realizar um plano de 

ação afim de mitigar que as barreiras possam dificultar os resultados desejados. 

 Em seguida, foi considerada no framework a fase de implementação em si, 

chamada simplesmente de “Implementação”. Nesta fase, onde se concentrou a 

pesquisa deste trabalho, o usuário poderá escolher as ferramentas mais adequadas 

tanto de DT quando de LSS, que como proposta de framework integrado, não foram 

separadas nesta categoria, são chamadas aqui simplesmente de ferramentas.  

 Desta forma, a partir da identificação da Dimensão desejada de melhoria, uma 

lista de ferramentas resumidas no framework e listadas de A a F pode ser utilizada 

durante a implementação. Para este cenário, o ideal é que a empresa já tenha 

passado por uma tentativa de obtenção do Prêmio de Qualidade Malcolm Baldrige ou 

similares para que saiba mais adequadamente qual dimensão precisa ser melhorada.  

 Porém, o framework também considerou aquela organização que não deseja 

basear seus resultados nas dimensões MB, e somente tem interesse nos resultados 
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possíveis aqui identificados através da revisão da literatura conforme detalhado nos 

capítulos anteriores. Assim sendo, a partir da lista de impactos possíveis, foi elaborada 

uma seleção de ferramentas a serem utilizadas que, de acordo com os especialistas, 

são capazes de proporcionar o impacto desejado. 

 Por fim, chamou-se de “Pós Implementação” a última fase que tem como 

objetivo acompanhar de fato os resultados, pois conforme descrito no início deste 

trabalho, a ideia é que o DT seja capaz de, juntamente com o LSS, potencializar e 

melhorar o desempenho organizacional. E para que isto seja possível, é necessário o 

monitoramento pós implementação das iniciativas de DT e caso seja necessário o 

fluxo é reiniciado constantemente.  

 Como output final, se desejado pela organização, as dimensões que são mais 

impactadas pelo DT conforme descrito no capítulo anterior, auxiliarão a empresa a 

buscar, se desejado, o Prêmio de Qualidade Malcolm Baldrige. É importante salientar 

que não é objetivo deste trabalho garantir que após a implementação do DT, o Prêmio 

é garantido. O framework é um esquema teórico de gestão da organização para a 

adoção da integração do DT e LSS conforme objetivo principal descrito aqui. 

 Com a amarração de todas as fases em modelo de processo e tomadas de 

decisão consecutivas e totalmente personalizável pelo usuário, este trabalho 

responde a todas as questões de pesquisa e ao objetivo principal. 
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Figura 20: Framework final de integração DT + LSS 
 

Fonte: 

Elaboração própria 
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6 CONCLUSÕES 

Através da revisão bibliográfica realizada neste trabalho foi possível identificar 

os principais aspectos que tangem uma implementação de metodologia. Em relação 

às barreiras, foram consolidadas um total de 11, sendo a mais citada delas, 

justamente o desconhecimento de ferramentas e técnicas. Este aspecto corrobora 

para a importância da realização deste trabalho ao avaliar as ferramentas e esclarecê-

las aos usuários. A segunda barreira mais citada na literatura foi a “Falta de 

compreensão/pesquisa sobre a eficácia do método”, o que também espera-se que 

seja minimizado ao trazer à luz dos usuários quais os impactos possíveis já 

registrados em relação à metodologia do DT. 

Foi realizada em seguida a busca e identificação de impactos já relatados por 

autores em artigos indexados na base Scopus. Todos os resultados acima citados 

foram realizados a partir da leitura integral de 33 artigos, que foram filtrados após a 

leitura de resumo de 65 e de uma pesquisa inicial na base Scopus que retornou 192 

trabalhos. Essa base de artigos foi utilizada durante todo o presente trabalho. Não foi 

identificado nenhum autor referência no assunto, nem periódico e/ou universidade. 

Dentro deste contexto de levantamento de impactos, foram identificados nestes 

33 artigos, um total de 39 impactos distintos, onde após a análise do Gráfico de Pareto 

foi possível realizar uma priorização dos mesmos. O impacto mais encontrado foi visto 

em 6 citações e trata-se da “Gestão do Conhecimento/aprendizado Colaborativo” (I-

01), tal impacto reforça o pilar “Colaboração” proposto pelo DT na sua teoria. Também 

com 6 citações foi percebido o “Aumento do engajamento e integração dos 

stakeholders” (I-02), o que também é explicado pela base da abordagem, que prega 

justamente a integração de diferentes stakeholders na construção das soluções. 

Além destes 2 impactos, foram priorizados mais 18 resultados, sendo eles:  

 

 I - 03 - Vantagem competitiva para inovação e criação 

 I - 04 - Desenvolvimento de Criatividade 

 I - 05 - Diminui a duração de projetos 

 I - 06 - Atende às necessidades do usuário final 

 I - 07 - Facilita gestão e resolução de conflitos 
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 I - 08 - Abordagem inclusiva de inovação social, 

ambiental e econômica 

 I - 09 - Desenvolvimento de Pensamento Crítico e 

Cognitivo 

 I - 10 - Aumenta a empregabilidade 

 I - 11 - Melhora do processo de desenvolvimento de 

novos produtos 

 I - 12 - Aumento da colaboração e trabalho de equipe 

para resultado 

 I - 13 - Mudança de mindset para resolução e problemas 

 I - 14 - Redução de Custo 

 I - 15 - Melhora a comunicação 

 I - 16 - Contribui para estratégia organizacional 

 I - 17 - Desenvolvimento Empatia nos Colaboradores 

 I - 18 - Construção e melhora de imagem/marca 

 I - 19 - Aumenta a agilidade, flexibilidade e proatividade 

da organização 

 I - 20 - Desenvolvimento de produtos superiores, mais 

utilizáveis e originais 

 

Como também é objetivo deste trabalho, proporcionar a melhoria do 

desempenho organizacional, os impactos foram organizados em dimensões. Para 

este estudo, foram escolhidos os critérios propostos pelo Prêmio de Qualidade 

Malcolm Baldrige. Desta forma, cada impacto foi relacionado a um dos 7 pilares 

propostos pelo prêmio. Como resultado, foi visto que o pilar mais impactado pelo DT 

é a “Força de Trabalho” e o menos Medição, Análise e Gestão do Conhecimento. 

Importante perceber a localização do pilar “Gestão por Processos”, que aparece 

apenas na quarta colocação, com 5 impacto.  

Esta conclusão é importante para reforçar a relevância do resultado encontrado 

neste trabalho, pois ao avaliar o LSS, Souza (2016) concluiu que a dimensão 

“Processos” é a mais impactada por tal abordagem. Assim sendo, conclui-se que há 

oportunidade de aumento do pilar “Gestão por Processos” que não é atualmente 
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impactado significativamente pelo DT ao incluir na abordagem tradicional, ferramentas 

utilizadas no LSS.  

 

Ainda considerando a revisão bibliográfica realizada, foi possível construir o 

instrumento de pesquisa através de ferramentas DT e impactos. Em relação ao 

primeiro item, não foi possível identificar na literatura quais as ferramentas mais 

importantes por não haver tal detalhamento nos artigos estudados. Portanto, para isto 

utilizou-se as 24 ferramentas propostas por Vianna et al. (2012), consolidando então 

um total de 17 ferramentas possíveis após uma leve consolidação daquelas que se 

assemelham na prática. Tal consolidação foi necessária para que o questionário não 

ficasse exaustivo para os especialistas. 

Ao avaliar as ferramentas de LSS não foi feito um trabalho de priorização de 

ferramentas, pois entendeu-se que este foi o trabalho realizado por Souza (2016), 

onde segundo a autora, foi possível identificar um total de 54 ferramentas. Porém, 

como o objetivo principal deste trabalho não é avaliar o LSS, e sim a existência de 

sinergia entre o DT e LSS, foi realizada uma pesquisa com base identificar quais 

dentre estas 54 ferramentas são aplicáveis ao DT. Após esta análise, restou um total 

de 8 potenciais ferramentas a serem avaliadas pelos especialistas.  

A partir dos dados relatados acima, foi construído um instrumento de pesquisa 

com 20 impactos a serem relacionados às 25 ferramentas totais. Para estas, ainda foi 

solicitada uma análise de grau de importância da ferramenta. No questionário não foi 

explicitado se a ferramenta era originalmente DT ou LSS para evitar tendências de 

respostas.  

Assim sendo, o questionário foi disponibilizado em rede social LinkedIN por 12 

dias em grupos específicos de Design Thinking. Um total de 55 especialistas 

aceitaram participar do questionário.  

Como resultado desta pesquisa foi possível concluir que, de fato, existe sinergia 

e possibilidade de ganhos significativos para os impactos relatados. Esta afirmação 

foi possível concluir ao realizar a priorização através do VPC, apenas “Poka Yoke” 

obteve dados relativamente ruins. Com isso, essa ferramenta foi retirada do 

framework final.  

Ainda analisando as ferramentas após a respostas dos especialistas, conclui-

se que a 5 ferramentas mais essenciais para o sucesso a abordagem são: “Jornada 

do Usuário”; “Foco nas necessidades dos clientes”; “Mapa de Empatia”; “Entrevistas” 
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e “Brainstorming”. A análise do VPC confirmou a contagem direta de frequência do 

resultado dito acima. 

Em seguida, ao avaliar os impactos versus ferramentas foi possível de fato 

estabelecer uma lista de ferramentas possíveis para atingir cada resultado previsto. 

Em média foram listadas 5 ferramentas mais recomendadas e as 5 menos 

recomendadas para obtenção de cada resultado. 

Todo o resultado relatado nos parágrafos acima foi resumido em um framework 

onde foi possível utilizar uma abordagem completa desde a pré-implementação do 

DT, até um pós-implementação, onde é recomendado que seja feito um 

monitoramento de indicadores a fim de assegurar que o desempenho organizacional 

está de fato melhorando.  

Tanto a construção do framework quanto todas as análises e conclusões 

realizadas neste trabalho responderam de maneira efetiva as questões de pesquisa 

propostas inicialmente. Esta pesquisa pode trazer significativo apoio a decisões 

gerenciais, uma vez que pode servir de consulta ou direcionamento para a escolha de 

ferramentas mais adequadas para que a organização atinja objetivos específicos. 

Como sugestão de trabalho futuro seria interessante se algum projeto pudesse 

ser realizado com base nesta lista de ferramentas e impactos e mapear os resultados 

dos objetivos atingidos. Além disto, percebe-se também como uma boa oportunidade 

realizar uma análise mais profunda de integração de DT e LSS, porém desta vez 

analisando as fases de implementação da metodologia. Desta forma seria possível 

obter um novo framework ainda mais robusto de integração das metodologias. 
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APÊNDICE B: QUESTIONÁRIO EM INGLÊS 
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