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RESUMO 

 

Na esfera pública, o investimento em inovação surge como solução para diversos desafios 

contemporâneos, possibilitando melhorias na eficiência dos gastos públicos e na 

percepção de valor pela população usuária dos serviços públicos.  A ausência de um 

ambiente organizacional adequado para o fomento à inovação em organização pública 

da área da saúde determina o objetivo geral de evidenciar o estágio atual de um rol de 

fatores críticos de sucesso viabilizadores da atividade inovadora, que contemple 

participação multidisciplinar e desenvolvimento de soluções focadas nos usuários.  

Realizou-se pesquisa de natureza aplicada, com abordagem qualitativa e objetivo 

exploratório. A proposta do estudo é constituída por critérios que têm como base a revisão 

de literatura nas áreas de inovação e design thinking, pesquisa documental,  

questionário aplicado a especialistas em inovação e apuração com análise dos 

resultados através de estatística descritiva, utilizando-se de Histograma e Alpha de 

Cronbach. Os resultados demonstram que os especialistas elencaram a estrutura 

desfavorável à inovação como um dos principais fatores restritivos à inovação 

organizacional.    

 

Palavras-chave: Inovação no setor público, Ambiente inovador, Design thinking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In the public sector, investment in innovation emerges as a solution to several 

contemporary challenges, allowing improvements in the efficiency of public spending 

and in the perception of value by the population that uses public services. The lack of an 

adequate organizational environment for the promotion of innovation in public 

organization of the health area determines the general objective of evidencing the current 

stage of a list of critical factors of success, enabling the innovative activity that 

contemplates multidisciplinary participation and the development of focused solutions 

users. We carried out research of an applied nature, with qualitative approach and 

exploratory objective. The study proposal consists of criteria that are based on a review 

of the literature in the areas of innovation and design thinking, documentary research, 

questionnaire applied to experts in innovation and calculation with results analysis 

through descriptive statistics, using Histogram and Alpha of Cronbach. The results 

demonstrate that experts have highlighted the structure unfavorable to innovation as one 

of the main constraints to organizational innovation.    

 

Keywords: Innovation in the public sector, Innovative environment, Design thinking. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Os governos estão cada vez mais se voltando para a inovação no setor público.  

Laboratórios de inovação estão sendo constituídos para resolver as deficiências 

percebidas de abordagens-padrão para o desenho de políticas e serviços. Estas "Ilhas de 

experimentação" (Brown et al. 2014) servem para aplicar métodos inovadores para 

resolver problemas da sociedade.  A disseminação dos laboratórios em escala global está 

"no caminho para se tornar uma parte difundida da infraestrutura social das organizações 

públicas modernas (BUENO; VASCONCELLOS-GUEDES; GUEDES, 2015). 

A disseminação de abordagens inovadoras, como a do design thinking, está 

ligada a uma série de fatores, embora um motivador central seja o de que elas fornecem 

uma resposta dos governos para resolver problemas complexos e sistêmicos, que variam 

desde reduzir as taxas de homicídio, erradicação da pobreza a desafios como a crise 

econômica e financeira global, aumento da estratificação social, mudanças demográficas 

e aumento dos custos de saúde (ARBEX; FIALHO; RADOS, 2014). 

Ainda na esfera pública, o investimento em inovação surge como saída para 

diversos desafios contemporâneos, possibilitando melhorias na eficiência dos gastos 

públicos e na percepção de valor pela população usuária dos serviços públicos (BROWN, 

2014).  Neste sentido, o presente estudo pretende evidenciar o estágio atual de um rol de 

fatores críticos de sucesso viabilizadores da atividade inovadora, que contemple os 

valores principais da abordagem design thinking, tais como:  participação 

multidisciplinar, experimentação e desenvolvimento de soluções focadas nos usuários 

(empatia).   

Outrossim, esta dissertação também fornece contribuição para estudos de 

práticas inovadoras, através da investigação de organizações públicas federais brasileiras 

que compõem a Rede federal de inovação no setor público (Rede “InovaGov”), com o 

objetivo fundamental de lançar luz sobre os principais desafios passíveis de serem 

enfrentados para o estabelecimento de um ambiente organizacional com capacidade de 

inovação.  

Nesse contexto, a busca permanente através de pesquisas rumo à excelência de 

gestão se justifica pela posição de referência do INCA, com impacto direto na expansão 

da assistência oncológica no país e América Latina. A variedade cultural, de unidades 

hospitalares (quatro), áreas (pesquisa, assistência, gestão, ensino, prevenção, vigilância e 
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detecção precoce) e a complexidade de seus processos configuram um grande desafio 

para a inovação no Instituto. 

 

1.1 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

Embora no INCA haja um rol significativo de gatilhos para o desenvolvimento 

de projetos inovadores, tais como a melhoria da qualidade dos serviços existentes, o 

atendimento às expectativas do usuário, o desenvolvimento de novos serviços, a expansão 

da produção científica, a melhoria da eficiência operacional, entre outros; o modelo de 

gestão do Instituto não contempla um processo estruturado e que conte com uma 

abordagem norteadora ao fomento à inovação. 

Assim, busca-se uma solução aderente à visão de que, para inovar na prestação 

de serviços públicos à sociedade, é preciso focar no desenvolvimento ou integração de 

tecnologias (por exemplo: Análise SWOT; Construção de Persona e Diagrama de 

Protótipo), além de introduzir novos significados aos serviços, relacionamentos e, 

principalmente, concentrar esforços para estimular a capacidade de inovação da 

organização. 

Apesar da aparente importância prática da inovação no setor público, a pesquisa 

acadêmica sobre esse tema permanece surpreendentemente escassa. Isto é verificado, 

especialmente no que diz respeito à complexa relação entre atividade inovadora e 

desempenho do serviço público, que é de grande interesse teórico e prático. Afinal, uma 

atividade inovadora onerosa no setor público não pode constituir uma virtude em si 

mesma, mas precisa contribuir para a prestação de melhores serviços públicos. Isso não 

pode ser tomado como garantia, no entanto, como inovação e melhoria são 

conceitualmente distintas, de modo que um pode ocorrer sem o outro (PORTER, 2015). 

Assim, é necessária uma pesquisa rigorosa para examinar se, e talvez mais importante, 

sob quais condições a atividade inovadora contribui para melhorias tangíveis na qualidade 

dos serviços públicos. 

Logo, o problema de pesquisa deste trabalho corresponde à ausência de um 

ambiente organizacional adequado para o fomento à inovação de processos em uma 

organização pública da área da saúde, com o propósito de responder a seguinte questão 

de pesquisa: 

“Como o Design Thinking pode ser aplicado para promover inovação aos 

serviços prestados por uma organização pública na área da saúde?” 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral da presente pesquisa busca evidenciar o estágio atual de um rol 

de fatores críticos de sucesso viabilizadores da atividade inovadora no setor público 

federal brasileiro. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

  

Para alcançar o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram 

definidos: 

a) Levantar, na literatura, o arcabouço teórico relativo à inovação e ao design 

thinking. 

b) Identificar as ferramentas da abordagem design thinking a serem aplicadas no 

contexto do INCA para a geração de inovação.  

c) Prospectar, mediante a aplicação de questionário, um elenco de desafios 

enfrentados por organizações da área da saúde e do serviço público federal que realizam 

iniciativas com premissas de inovação, tendo como base a abordagem design thinking. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

 Naturalmente, o "problema" da inovação no setor público não é novo. De fato, 

o surgimento dos laboratórios de inovação está diretamente alinhado aos discursos de 

inovação no setor público (TAKEUCHI; NONAKA, 2015) e tentativas de "reinvenção 

do governo", bem como as ideias da nova gestão pública (DUBOIS; LINS, 2013), que 

começaram a ganhar força no Brasil na segunda metade da década de 90. 

Atualmente, laboratórios de inovação baseados na abordagem design thinking 

estão, ainda que discretamente, sendo estabelecidos dentro das agências do Governo 

Federal, a fim de encontrar formas de tornar o governo mais eficiente (PINHEIRO e ALT, 

2013, p. 50). Isso faz parte de uma inciativa mais ampla de institucionalizar uma 

abordagem mais "empreendedora" do Estado, impulsionado pela percepção de que as 
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burocracias do setor público são resistentes às mudança e "incapazes de lidar com novos 

desafios" (BEZERRA, 2016). 

É nítido que pesquisas anteriores vêm adotando uma visão contingencial da 

inovação no setor público, negligenciado que o fomento de atividades inovadoras deve 

depender de certos atributos organizacionais ou ambientais. Estudos anteriores do setor 

público têm silenciado sobre essa importante questão. Diversos estudos do setor privado, 

no entanto, forneceram apoio considerável para essa perspectiva organizacional. Em 

particular, os atributos culturais específicos da organização foram considerados 

importantes ativos complementares que precisam ser desenvolvidos para que as 

organizações possam se beneficiar de seus esforços de inovação (CHESBROUGH; 

CROWTHER, 2015). 

Embora a inovação possa acontecer acidentalmente em qualquer lugar em que 

uma ou mais mentes estejam juntas, se uma organização considerar que ela faz parte de 

sua visão e missão, deve planejar o seu fomento. A instituição precisa criar uma atmosfera 

que estimule o pensamento inovador e empreendedor. A organização deve considerar 

diferentes tipos de liderança em pensamento inovador (DEMARCHI, 2016), incluindo o 

foco atual do design thinking. Este tópico examina a criação de um ambiente 

organizacional inovador. 

Esta pesquisa explora como a abordagem Design Thinking (DT) pode atuar na 

resposta a desafios contemporâneos, principalmente na inovação em processos no setor 

público federal brasileiro. Ao analisar a abordagem do DT também através das lentes dos 

especialistas, o estudo apresenta uma proposta de aplicação do DT enriquecida com 

perspectivas estratégicas e de ferramental integrado ao longo do processo. Esse resultado 

sinérgico poderá servir para criar novos insights para o campo da inovação e projetar 

soluções que apoiem mudanças sistemáticas e sustentáveis. 

Diante desse cenário, a razão da pesquisa acadêmica, orientada para a temática 

da inovação, tem como alicerce os fatores críticos de sucesso para a capacidade de 

inovação e a escolha da abordagem design thinking pela necessidade de encontrar, por 

intermédio de soluções inovadoras e cocriativas, novas respostas, novos mindsets em prol 

da assertividade na resolução de problemas. 

 O presente estudo justifica-se dada à relevância e à atualidade do tema inovação 

e design thinking, tendo em mente a importância de considerar o teto orçamentário da 

União, assim como a escassez de profissionais para atenderem as altas demandas do 

INCA em seu leque de prestação de serviços públicos à sociedade. 
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1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Esta pesquisa utiliza referências da literatura quanto à inovação e design thinking 

em organizações públicas, no âmbito nacional e internacional. Entretanto, a aplicação da 

pesquisa refere-se ao escopo da administração pública brasileira. O período da pesquisa 

estabeleceu-se nos três primeiros trimestres de 2018.  

 Em termos de delimitação geográfica, o foco é a aplicação na saúde pública 

brasileira, mais especificamente no INCA, levando em consideração o público-alvo 

correspondente as seguintes Coordenações: Assistência (COAS), Administração Geral 

(COAGE), Ensino (COENS), Gestão de Pessoas (COGEP), Pesquisa (COPES), 

Prevenção & Vigilância (CONPREV), a Divisão de Planejamento (DIPLAN) e o 

Gabinete da Direção Geral (Gab-DG); pois são onde as decisões estratégicas mais 

relevantes ocorrem, tendo em vista que tais áreas juntas correspondem quase à totalidade 

do contingente do Instituto, abrangem os principais processos e, embora estejam 

subordinadas diretamente à Direção Geral, têm cada qual o seu gestor. Logo, contemplar 

essas áreas significaria enriquecer a compreensão sobre o modus operandi do Instituto, 

proporcionando, assim, subsídio potencial para a promoção de um ambiente inovador em 

prol dos resultados esperados pela organização como um todo e do fomento de ações 

cabíveis em segmentos como: comunicação, TI, RH, políticas, controle interno 

(compliance), estímulos ao mapeamento e desenho de fluxos de processos, revisão dos 

objetivos estratégicos da instituição, aprimoramento de indicadores, etc. 

 Considerando o programa de pós-graduação em Sistemas de Gestão da 

Universidade Federal Fluminense, esta pesquisa localiza-se na área de concentração 

(organizações e estratégia), tendo como linha de pesquisa sistema de gestão pela 

qualidade total. 

 Por fim, é importante destacar que o principal assunto desta pesquisa está 

relacionado aos temas de inovação, inovação no setor público e ao design thinking, que 

configura uma abordagem passível de aplicação em todas as esferas da administração 

pública brasileira. 
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1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A presente Dissertação está organizada em 6 capítulos, sendo que o primeiro 

capítulo proporciona uma visão geral da pesquisa com contexto do problema a ser 

investigado, objetivo geral a ser alcançado, assim como os objetivos específicos, 

relevância da pesquisa e delimitação do estudo. 

O segundo capítulo fornece uma revisão da literatura com proposta de servir de 

sustentação teórica para a presente pesquisa. Neste capítulo, abordam-se os principais 

conceitos sobre o tema do estudo, tendo como base autores e artigos de relevância, sendo 

composto por conceitos relacionados à Inovação, à Inovação Pública, e ao Design 

Thinking. 

O terceiro capítulo demonstra a organização-alvo do estudo, além de proposta 

para inovação em processos orientada pela abordagem design thinking e seu respectivo 

ferramental. 

O quarto capítulo pormenoriza detalhadamente toda a metodologia da pesquisa 

para orientar a direção e o método utilizado no presente estudo, buscando responder às 

indagações feitas nos objetivos e na situação-problema da pesquisa. 

O quinto capítulo contém análise e discussão da pesquisa como um todo, 

especialmente através da coleta de dados, via questionário aos especialistas/gestores e 

tratamento estatístico das informações coletadas.  

O sexto capítulo apresenta as conclusões e propostas de trabalhos futuros.  E, 

por fim, tem-se toda a bibliografia que orientou o desdobramento do estudo e os apêndices 

referentes à pesquisa. 

Para ampliar a compreensão da estrutura do trabalho desta pesquisa destaca-se a 

figura 1, que revela resumidamente os principais itens contemplados neste estudo. 
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Figura 1 - Alinhamento da Pesquisa 

 

 

Fonte: Autor (2018)  

 

 

 A seguir o segundo capítulo, que fornece uma revisão da literatura com proposta 

de servir de sustentação teórica para a presente pesquisa.  

  

Conclusões

Análise dos 
resultados

Método de pesquisa

O INCA – proposta para 
aplicação do design thinking

Referencial teórico

Introdução

Referências bibliográficas e apêndices
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O quadro 1 demonstra a integração entre problema, objetivos geral, específicos 

e seus respectivos tópicos elucidativos.   

 

Quadro 1 – Integração entre problema, objetivos e tópicos 

 

Problema/questão de 

pesquisa 
Objetivo geral Objetivos específicos 

Tópicos a serem 

abordados neste 

capítulo 

Ausência de um 

ambiente 

organizacional 

adequado para o 

fomento à inovação de 

processos.  

 

Como o Design 

Thinking pode ser 

aplicado para promover 

inovação aos serviços 

prestados por uma 

organização pública na 

área da saúde? 

Evidenciar o estágio 

atual de um rol de 

fatores críticos de 

sucesso viabilizadores 

da atividade inovadora 

no setor público federal 

brasileiro. 

a) Levantar, na 

literatura, o arcabouço 

teórico relativo à 

inovação e ao design 

thinking. 

 

b) Identificar as 

ferramentas da 

abordagem design 

thinking a serem 

aplicadas no contexto 

do INCA para a 

geração de inovação. 

  

c) Prospectar, mediante 

a aplicação de 

questionário, um 

elenco de desafios 

enfrentados por 

organizações da área 

da saúde e do serviço 

público federal que 

realizam iniciativas 

com premissas de 

inovação, tendo como 

base a abordagem 

design thinking. 

 Inovação; 

 Inovação no setor 

público; 

 Design Thinking. 

 

 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

O objetivo deste capítulo é descrever os constructos utilizados neste estudo, a 

começar pelo item Inovação no setor público. 

 

2.1 INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO 

 

O tema inovação há muito se deslocou para além das empresas do setor privado 

até alcançar governos e organizações públicas em todo o mundo. Saindo de um discurso 
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político e administrativo, a inovação é agora amplamente aceita como um promissor 

impulsionador da melhoria do serviço público (BEZERRA, 2016). 

Apesar da aparente importância prática da inovação no setor público, a pesquisa 

acadêmica sobre esse tema permanece surpreendentemente escassa. Isto é verificado, 

especialmente no que diz respeito à complexa relação entre atividade inovadora e 

desempenho do serviço público, que é de grande interesse teórico e prático. Afinal, uma 

atividade inovadora onerosa no setor público não pode constituir uma virtude em si 

mesma, mas precisa contribuir para a prestação de melhores serviços públicos. Isso não 

pode ser tomado como garantia, no entanto, como inovação e melhoria são 

conceitualmente distintas, de modo que um pode ocorrer sem o outro (PORTER, 2015). 

Assim, é necessária uma pesquisa rigorosa para examinar se, e talvez mais importante, 

sob quais condições a atividade inovadora contribui para melhorias tangíveis na qualidade 

dos serviços públicos.  A figura 2 representa a lógica dos setores público e privado. 

 

Figura 2 - A lógica do Setor público e privado 

 

 

Fonte: Dubois e Lins (2013, p. 20). 

 

Ao abordar esta questão, procurou-se construir e ampliar a literatura ainda 

relativamente pequena, mas em rápido crescimento, sobre o cenário da inovação no setor 

público.  Esses estudos foram fundamentais para demonstrar um vínculo positivo entre a 

Objetivos

Meios

Público-alvo

Governo Setor privado

 Negócios
 Lucro no serviço
 Benefícios para os 

cidadãos 
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 Impostos
 Taxas 

 Negócios
 Lucro no serviço
 Benefícios para 

consumidores 

 Cidadãos
 Clientes 

 Acionistas
 Clientes 

Entidades 
estatais
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adoção de inovações de processos, por um lado, e o desempenho do serviço público, por 

outro. Porter (2015) também destaca, no entanto, a complexidade inerente dessa relação, 

revelando efeitos de mediação sutis e interações entre tipos distintos de inovação no setor 

público (NEVES; NEVES, 2016). 

É nítido que pesquisas anteriores vêm adotando uma visão contingencial da 

inovação no setor público, negligenciado que o fomento de atividades inovadoras deve 

depender de certos atributos organizacionais ou ambientais. Estudos anteriores do setor 

público têm silenciado sobre essa importante questão. Diversos estudos do setor privado, 

no entanto, forneceram apoio considerável para essa perspectiva organizacional. Em 

particular, os atributos culturais específicos da organização foram considerados 

importantes ativos complementares que precisam ser desenvolvidos para que as 

organizações possam se beneficiar de seus esforços de inovação (CHESBROUGH; 

CROWTHER, 2015). 

Como base nos insights do setor privado, a concepção de cliente e orientação de 

aprendizagem como atributos da cultura organizacional se manifestam em particular “no 

nível cultural, onde ao longo do tempo, histórias, reforços de comportamentos e criação 

de processos organizacionais produziram uma suposição básica entre os funcionários: a 

de que os clientes e o aprendizado são importantes ” (AMORIM, 2014, p. 43). Em 

particular, desde o advento da Nova Gestão Pública, ambos os atributos tornaram-se cada 

vez mais centrais para a concepção de serviços públicos contemporâneos, como nas 

organizações centradas no cliente e orientadas para a aprendizagem (SANGIORGI, 

2015). 

Porter (2009) definiu inovação como “a geração, desenvolvimento e adaptação 

de novas ideias ou comportamentos. Uma inovação pode ser um novo produto ou serviço, 

um novo… processo…, uma nova estrutura ou sistema administrativo, ou um novo plano 

ou programa pertencente aos membros da organização” (AMORIM, 2014, p. 43). É 

evidente que o conceito de inovação é altamente multidimensional, abrangendo uma 

ampla gama de fenômenos empíricos. Assim, não é surpreendente que várias tipologias 

de inovação tenham sido estabelecidas, incluindo as distinções entre inovações técnicas 

e administrativas, incrementais e radicais, e de produto e processo. 

Talvez mais fundamentalmente, o conceito de inovação pode pertencer ao 

processo de inovação e aos resultados desse processo. A atividade inovadora, por sua vez, 

pode assumir múltiplas formas. Estas podem ser categorizadas em atividades de adoção 

de inovação e geração de inovação (DUBOIS; LINS, 2013). As atividades de adoção de 
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inovação envolvem a identificação, aquisição e implementação de novos produtos, 

serviços ou processos desenvolvidos externamente. As atividades geradoras de inovação, 

ao contrário, envolvem o desenvolvimento interno de novas ideias e seu desenvolvimento 

em novos produtos, serviços ou processos que podem ser implementados internamente. 

Claramente, o desenvolvimento interno de novos produtos, serviços e processos exige seu 

próprio conjunto de capacidades organizacionais. Pesquisas sobre os facilitadores da 

atividade inovadora de processos são, portanto, necessárias. Como estudos anteriores 

sobre o setor público tenderam a examinar as conseqüências do desempenho das 

atividades de adoção da inovação (Sorensen, 2017), a presente dissertação tem sua 

atenção voltada para as atividades geradoras de inovação em organizações do serviço 

público. 

Um dos motivos para as organizações investirem em atividades inovadoras é a 

criação de novas informações proprietárias para incorporação em novos produtos, 

serviços ou processos. De acordo com essa visão, a atividade inovadora pode ser 

conceituada como um processo de pesquisa, por meio do qual as organizações buscam 

introduzir variações em suas bases de conhecimento e rotinas internas. Como tal, a 

atividade inovadora alimenta a contínua renovação e reconfiguração dos recursos 

organizacionais. A atividade inovadora contribui para manter a aptidão organizacional 

em ambientes de rápida evolução, que caracterizam cada vez mais vários setores públicos 

(ALLIO, 2014; SCHWELLA, 2014; SØRENSEN; TORFING, 2017). 

Outra razão para as organizações se engajarem em atividades inovadoras é 

aumentar sua capacidade de absorção, isto é, sua “capacidade de reconhecer o valor da 

nova informação, assimilá-la e aplicá-la” (SØRENSEN; TORFING, 2017). A capacidade 

de absorção depende do conhecimento sólido dos fundamentos básicos, da linguagem 

específica e dos desenvolvimentos recentes em um campo tecnológico ou científico 

específico. Ela permite que a organização focal não apenas imite inovações externas, mas 

também incorpore avanços científicos e tecnológicos externos mais fundamentais em suas 

próprias atividades geradoras de inovação (SANGIORGI, 2015). De acordo com esse 

ponto de vista, o principal motivo para as organizações investirem em Pesquisa & 

Desenvolvimento (P & D) e atividades inovadoras pode ser o de fortalecer sua capacidade 

de explorar o conhecimento externo. Como novos produtos, serviços ou processos, 

frequentemente, emergem de novas combinações de elementos de conhecimento 

previamente desconectados, oriundos de atores externos, como clientes, fornecedores ou 
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universidades, a capacidade de absorção é um determinante vital do desempenho 

inovador também no setor público (SØRENSEN; TORFING, 2016). 

Ambas as motivações apresentadas sugerem um duplo benefício da atividade 

inovadora: (1) a geração de novos produtos, serviços e processos, e (2) o fortalecimento 

da capacidade organizacional de aprender com novos conhecimentos externos. Pode-se 

esperar que ambos os benefícios da atividade inovadora melhorem o desempenho 

organizacional em geral e a qualidade do serviço público em particular. No entanto, vale 

ressaltar que novos produtos, serviços ou processos podem se mostrar ineficazes ou 

mesmo prejudiciais se perturbarem as rotinas e estruturas existentes (BRANDÃO; 

BRUNO-FARIA, 2013). 

Quanto ao setor público, um estudo que examinou bibliotecas públicas norte-

americanas (VIANNA, 2013), por exemplo, revelou que a adoção de inovações 

administrativas facilitou a incorporação posterior de inovações técnicas, que, por sua vez, 

estavam positivamente associadas à eficiência organizacional. Um segundo estudo, mais 

recente, no contexto do governo local inglês revelou um efeito positivo da adoção da 

inovação no desempenho avaliado pelo órgão (BENSON; DRESDOW, 2013). Embora 

pesquisas rigorosas sobre as consequências do desempenho de atividades geradoras de 

inovação sejam relativamente escassas, Dubois e Lins (2009) identificaram uma 

associação transversal significativa entre a atividade inovadora e o desempenho clínico 

de hospitais públicos. 

 

2.2 AMBIENTE INOVADOR  

 

Embora a inovação possa acontecer acidentalmente em qualquer lugar em que 

uma ou mais mentes estejam juntas, se uma organização considerar que ela faz parte de 

sua visão e missão, deve planejar o seu fomento. A instituição precisa criar uma atmosfera 

que estimule o pensamento inovador e empreendedor. A organização deve considerar 

diferentes tipos de liderança em pensamento inovador (DEMARCHI, 2016), incluindo o 

foco atual do design thinking. Este tópico examina a criação de um ambiente 

organizacional inovador. 

Pode-se rotular qualquer departamento com a palavra inovação, mas, a menos 

que esteja realmente fornecendo um ambiente estimulante para as pessoas em todas as 

disciplinas, é provável que ele não atinja seu objetivo. Negócios e Engenharia podem não 

ser os únicos lugares certos para o processo de inovação. Tradicionalmente, as 
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universidades tentam trabalhar com escolas de negócios e escolas ou faculdades de 

engenharia. Teoricamente, os engenheiros sabem como construir a ideia e os empresários 

do marketing e do empreendedorismo devem saber o que é necessário. Os textos de Novos 

Produtos, frequentemente, relacionam as duas áreas adicionando lentamente outras áreas 

de negócios, como Finanças (custo de capital), Contabilidade (custo do produto) e 

operações de como fabricar ou colocar em processo o novo item. Uma coisa é ir até a loja 

e escolher um item que existe e sugerir que sua organização também tenha um. Outra é 

tentar encontrar uma nova solução para os problemas que as pessoas enfrentam em nosso 

mundo, país ou região. Os problemas podem ser bem definidos, como, por exemplo, é 

mais fácil tomar uma boa xícara de café pela manhã ou como alimentar  9 bilhões de 

pessoas? 

Desde os tempos antigos, as organizações separaram as áreas em diferentes 

departamentos. Esses departamentos, muitas vezes, se situam fisicamente em seu próprio 

andar ou prédio. A prática da departamentalização levou a uma especialização muito mais 

profunda em cada área. No entanto, quando você passa o dia todo com pessoas no mesmo 

departamento, provavelmente não conseguirá captar ideias de alguém de outra área. 

À medida que as áreas possuem chefes de departamento com suas próprias 

estruturas de recompensa, elas se tornam cada vez mais isoladas de outros departamentos 

e do pensamento interdisciplinar necessário para estimular o pensamento inovador 

criativo. Ressalta-se que, para a inovação, o trabalho multidisciplinar, especialmente entre 

os departamentos, é desafiador para os administradores (MARTIN, 2016a).  Do ponto de 

vista corporativo, Lacerda (2015) diz que o departamento causa problemas em três áreas 

principais: as prioridades não estão alinhadas, os fluxos de informação ficam restritos e, 

invariavelmente, há uma falta de tomada de decisão coordenada.  Segundo o Manual de 

Oslo (2012), a inovação organizacional possui doze dimensões, conforme relacionadas 

no Quadro 2. 
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Quadro 2 – As Doze Dimensões da Inovação Organizacional 

 

 

Fonte: Adaptado do Manual de Oslo (2012) 

 

Muitos dos problemas que o mundo enfrenta hoje precisam ser analisados 

multidisciplinarmente. Existem alguns grandes problemas que foram rotulados nos 

problemas do passado (DAVIS, 2016). Tal problema é o de alimentar o mundo. Este é 

um problema que requer abordagens multidisciplinares: os demógrafos para mostrar a 

taxa de urbanização, o engenheiro agrônomo para mostrar a quantidade de terra arável, o 

ecologista para informar sobre os ecossistemas degradantes, especialistas em Big Data 

para olhar para os problemas de novas maneiras, o biólogo, químico para ajudar com 

soluções, pois não é apenas o que é cultivado, mas o quanto é perdido no terreno, no 

manuseio, transporte e armazenamento. Colocar smartphones nas mãos de agricultores, 

aplicativos e o mundo da tecnologia, tornando os problemas mais gerenciáveis ao se 

trabalhar em todas as disciplinas (DAVIS, 2016). 

  Definir a lacuna, o problema e a oportunidade que pode ser focada é uma questão 

muito importante para qualquer processo inovador. Usualmente as organizações dispõem 

de conselhos tomadores de decisões colegiadas capazes de ajudar a definir a lacuna ou a 

Oferta Desenvolver produtos ou serviços inovadores.

Plataforma Usar componentes comuns para criar ofertas derivadas.

Soluções Criar ofertas integradas e customizadas que solucionam o problema dos clientes 

Clientes Descobrir as necessidades não satisfeitas dos clientes ou identificar segmentos de clientes 
carentes  

Experiência dos 
clientes

Redesenhar as interações com os clientes em todos os pontos e momentos de contato.

Captura de valor Redefinir como a empresa é paga ou criar novos fluxos inovadores de receitas.

Processos Redesenhar processos operacionais críticos para melhorar a sua eficiência e eficácia.

Organização Alterar a forma, a função ou as atividades no âmbito da organização.

Cadeia de 
suprimentos

Pensar diferentemente sobre a terceirização e realização de determinado serviço ou produto.

Presença Criar novos canais de distribuição ou pontos de presença inovadores, incluindo os lugares onde as 
ofertas podem ser compradas ou utilizadas pelos clientes.

Rede de 
relacionamentos

Criar ofertas inteligentes e integradas centradas em rede.

Marca Alavancar uma marca em novos domínios.
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necessidade estratégica. A definição ou tema do problema é a chave para iniciar o 

processo de inovação. As Nações Unidas, em seus objetivos do milênio, forneceram 

algumas lacunas distintas para trabalhar, o que levou a muito trabalho criativo sobre o 

problema da pobreza (SILVA et al., 2017). 

  O design thinking pode ser um ponto de partida para identificar e enquadrar o 

problema. Nessa abordagem, isso é feito com a empatia; tentando entender a experiência 

do segmento da população que você está tentando atender. Qual é o problema? Quantas 

pessoas são impactadas por esse problema na comunidade, nas regiões ou no mundo? 

Quais são as pessoas que sofrem esse problema? O que eles sentem quando passam pelo 

problema? Este é um problema que você vê como um problema por causa de sua cultura? 

Talvez não seja percebido pelas pessoas que você está observando. É aqui que aqueles 

que são bons em investigação e pesquisa podem ajudar. O desafio da organização é ter 

certeza de que esse tipo de pessoa faz parte das equipes de inovação. 

  Stickdorn e Schneider (2014) discutem a ideia de “redefinidores”, aqueles que 

reformulam um problema a partir de uma perspectiva diferente, a chamada 

ressignificação. A Pepsi tem um fornecedor de soluções de saúde, que se reformulou para 

concentrar-se em mais pessoas por menos custos ambientais e econômicos. As 

organizações podem incentivar formas alternativas de redefinir problemas. Um método 

claro para ampliar a perspectiva é incluir mais diversidade de pessoas para refinar o ponto 

de vista do problema e, consequentemente, chegar a uma solução mais assertiva. 

  A inovação precisa de um bom ambiente para se desenvolver. Isto é 

definitivamente uma característica cultural e deve ser encorajada e nutrida dentro de uma 

organização. É preciso definir um ambiente que encoraje as pessoas a pensar de maneiras 

incomuns e criativas.  A instituição, seja orientada para produtos ou serviços, precisa ter 

rotinas padronizadas para muito do que se precisa realizar.  A inovação, por outro lado, 

exige pensar fora do comum. Para alcançar uma inovação eficaz, deve-se ter cuidado para 

encorajar e permitir o pensamento não convencional. 

  Mas afinal de contas: Quem é responsável por definir a atmosfera para a inovação? 

O CEO e a alta gerência devem criar o ambiente. Eles são responsáveis por estabelecer 

uma visão (estratégia) que abrace a inovação. Para muitas organizações, visão ou 

estratégia são subestimadas. Sem uma visão de para onde a instituição está indo, muitas 

vezes pode haver sucesso limitado em inovação. A gerência deve criar o desafio, a 



30 
 

inspiração para engajar as pessoas. Ao mesmo tempo, deve ser realista. Por exemplo, uma 

lagarta pode se tornar uma borboleta, mas não uma águia. O CEO deve ver o seu trabalho 

como geração de entusiasmo e paixão, e não apenas como medir o desempenho 

financeiro.  Conduzir a organização para permitir a espontaneidade e incentivar a 

criatividade é um grande desafio. Existem muitos exercícios que podem ajudar nessa 

transição. Se a instituição sofre de demasiada "normalidade", é possível adotar uma 

abordagem de raciocínio que ajudarão a força de trabalho a eliminar algumas inibições e 

se tornar mais criativa. 

  Além de um ambiente encorajador, deve haver alguns procedimentos 

estabelecidos para canalizar o processo de inovação.  Este soa como uma contradição nas 

definições, mas uma inovação não estruturada pode levar a perda de oportunidades e 

recursos desperdiçados em grande parte do processo inovador. Em geral, o processo 

criativo é razoavelmente bem estruturado. Começa com a definição do ambiente para 

incentivar a geração de ideias. Isso requer foco em áreas específicas de interesse 

estratégico, para que não haja uma diluição da concentração.  Brainstorming é o próximo 

passo, com a única regra de que não existem ideias ruins. A razão para isso é realmente 

muito simples. Se for introduzido qualquer julgamento de ideias nesta parte do processo, 

certamente desencorajará o pensamento criativo. Como resultado, provavelmente haverá 

limitação na eficácia do brainstorming e, o mais importante, da sinergia do 

desenvolvimento da ideia. Outro aspecto relevante é reconhecer que o processo de 

inovação geralmente está respondendo às necessidades e preferências do usuário.  

  Note que as ideias não precisam ser focadas nos serviços que a organização presta; 

elas também podem ser direcionadas para os processos internos da instituição.  Melhorias 

de produtividade e de qualidade, redução de custos e responsividade são entregas 

razoáveis para o processo de inovação., aumentar a qualidade. 

  Estabelecer uma atmosfera em que a inovação é incentivada é altamente 

correlacionada com o sucesso a longo prazo de uma organização. Cada um dos elementos 

explicados acima é crítico para a efetiva construção de um ambiente inovador. 
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2.3 DESIGN THINKING 

 

Esta pesquisa explora como a abordagem Design Thinking (DT) pode atuar na 

resposta a desafios contemporâneos, principalmente na inovação em processos no setor 

público federal brasileiro. Ao analisar a abordagem do DT também através das lentes dos 

especialistas, o estudo apresenta uma proposta de aplicação do DT enriquecida com 

perspectivas estratégicas e de ferramental integrado ao longo do processo. Esse resultado 

sinérgico poderá servir para criar novos insights para o campo da inovação e projetar 

soluções que apoiem mudanças sistemáticas e sustentáveis. 

Também um foco maior na dinâmica, interações, desejos e necessidades foram 

elevados através de abordagens como Design Centrado no Humano (IDEO, 2015), 

Design de Serviços (Stickdorn e Schneider, 2014), entre outros. O design não é a única 

solução para todos os desafios que a sociedade humana enfrenta, outras medidas como 

política e legislação devem ser incluídas. O design, no entanto, oferece uma abordagem 

pensante, um ativo crítico e muitas vezes negligenciado para o trabalho de enfrentar os 

desafios da sustentabilidade (AMORIM, 2013, p. 26). 

Nas últimas décadas, essa maneira engenhosa de pensar, chamada de "Design 

Thinking", foi cada vez mais reconhecida como um recurso promissor para outros campos 

além do design. O DT ganhou força nos setores de negócios, liderança e gestão, entre 

outros, para lidar com a complexidade crescente, sendo a abordagem utilizada para 

impulsionar a inovação e o sucesso nos negócios (DAVIS, 2010; DORST, 2011; 

FRASER ET AL., 2015). Muita discussão resultou desse aumento de popularidade, 

alegando que a capacidade de projetar não é um talento ou habilidade que apenas alguns 

podem possuir, mas um processo que pode ser aprendido e praticado para melhor resolver 

problemas multidisciplinares (DAVIS, 2010). Programas de treinamento profissional, 

como a Iniciativa de Educação Executiva da Universidade de Stanford, têm crescido a 

fim de influenciar os líderes empresariais e a capacidade de sua organização de usar o DT 

no local de trabalho (AMORIM, 2013, p. 26). A IDEO, empresa global de design, também 

levou adiante essa ideia ao criar uma plataforma on-line que oferece seu kit de 

ferramentas gratuito Human-Centered Design (HCD) (baixado mais de 130.000 vezes) 

onde os usuários são encorajados a usar a abordagem do DT para resolver problemas 

sociais e compartilhar ideias (IDEO, 2015). 

A ênfase do DT na acessibilidade e relevância para a busca por soluções 

criativas, inovadoras e potencialmente estratégicas em várias disciplinas, seja em 
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designer profissional ou não, a torna uma abordagem digna para uma exploração mais 

aprofundada, particularmente no que diz respeito a resolver os problemas multifacetados 

e complexos associados ao desenvolvimento sustentável.  Bucker (2015) criou um kit de 

ferramentas de projeto em estágio inicial, que comunica com sucesso ferramentas e 

conceitos de designer thinking na forma de um workshop.  A abordagem é dividida em 

etapas (Figura 3), no intuito de sistematizar o processo de inovação.     

 

Figura 3 - Processo de Design Thinking. 

 

 

Fonte: Adaptado de Plattner (2016). 

  

Interpretações e definições do termo "Design Thinking" (DT) variam. Para os 

fins desta dissertação, com base na revisão da literatura, o termo DT será utilizado e 

caracterizado pelos seguintes temas-chave: 

 Abordagem centrada no ser humano: em vez de um produto ou serviço, os seres 

humanos, suas necessidades, práticas e preferências são colocados no centro de 

um processo de design (IDEO, 2015). 

 Baseado em pesquisa: A pesquisa é necessária para entender as necessidades, os 

direcionadores e as barreiras dos seres humanos (BÜCKER, 2015, p. 45). 
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 Entendimento profundo do contexto: é necessário “diminuir o zoom para o 

contexto” (AMORIM, 2013, p. 30) para obter uma visão geral dos entorno do 

problema do desafio demandado. 

 Colaboração: A abordagem do DT é colaborativa e multidisciplinar, exigindo uma 

equipe a inclusão de partes interessadas ao longo do processo de inovação (IDEO, 

2015). 

 Otimismo: O DT é baseado na crença fundamental de que todos podem criar 

mudanças e “não importa quão grande seja o problema, quão pouco tempo ou 

quão pequeno o planejamento orçamentário para que possa ser um processo 

agradável aos participantes” (IDEO, 2015). 

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

avaliação de soluções que incluam prototipagem, deve-se pensar com as mãos 

(BARTOLOMEU, 2014, p. 8-9). Isso impede que a equipe de inovação se atenha 

a uma única solução, que pode não ser a ideal ou em um estágio inicial do 

processo, e incentiva a exploração de várias soluções (IDEO, 2015). 

 

Em relação aos protótipos, estes podem contemplar a colaboração dos usuários 

finais para torna-los mais fidedignos pois, assim como ocorre em empreendedorismo, 

principalmente no contexto de startups, configuram o chamado produto mínimo viável 

(MVP, de Minimum Viable Product), que é a versão mais simples de um produto ou 

serviço que pode ser lançada com uma quantidade mínima de esforço e desenvolvimento. 

O próximo tópico demonstra a organização-alvo do estudo, além de proposta 

para inovação em processos orientada pela abordagem design thinking e seu respectivo 

ferramental. 
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3 O INCA     

 

O Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), instância 

técnica e executiva do Ministério da Saúde (MS) para assuntos relacionados ao controle 

do câncer, atua como órgão de pesquisa, de disseminação do conhecimento e prática 

oncológica, e prestador de assistência médico-hospitalar especializada exclusivamente ao 

Sistema Único de Saúde (SUS). O INCA direciona sua atuação multidisciplinar ao 

desenvolvimento de programas e ações, incluindo projetos, campanhas, estudos, 

pesquisas e experiências eficazes de gestão com instituições governamentais e não 

governamentais. 

O Instituto é um órgão singular do Ministério da Saúde: como o Decreto 

Presidencial nº 8.901, de 10 de novembro de 2016 esclarece, compõe-se como uma 

unidade integrante da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) e se constitui no Centro de 

Referência de Alta Complexidade em Oncologia do MS. 

São atribuições do INCA: 

I – participar da formulação da política nacional de prevenção, diagnóstico e 

tratamento do câncer; 

II – planejar, organizar, executar, dirigir, controlar e supervisionar planos, 

programas, projetos e atividades, em âmbito nacional, relacionados à prevenção, ao 

diagnóstico e ao tratamento das neoplasias malignas e afecções correlatas; 

III – exercer atividades de formação, treinamento e aperfeiçoamento de recursos 

humanos, em todos os níveis, na área de cancerologia; 

IV – coordenar, programar e realizar pesquisas clínicas, epidemiológicas e 

experimentais em cancerologia; e 

V – prestar serviços médico-assistenciais aos portadores de neoplasias malignas 

e afecções correlatas. 

A figura 4 apresenta um panorama geral dos números do INCA: 
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Figura 4 – INCA em número 

 

Fonte: o autor, 2018 

 

O gráfico 1 demonstra o orçamento analítico consolidado do INCA em 2017, 

onde ao menos 85,1% da fatia empenhada tem potencial de melhoria com a adoção de 

iniciativas inovadoras.  
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Gráfico 1 – Orçamento analítico do INCA em 2017 

 

Fonte: Tesouro Gerencial, 2018 

 

O INCA é o Centro de Referência de Alta Complexidade em Oncologia do 

Ministério da Saúde e tem o papel de prestar serviços médico-assistenciais aos portadores 

de neoplasias malignas e afecções correlatas em todas as etapas do cuidado. As unidades 

assistenciais do Instituto oferecem serviços de confirmação de diagnóstico, estadiamento, 

tratamento, reabilitação e cuidados paliativos, com atendimento multiprofissional 

integrado. 

O Instituto conta com cinco unidades hospitalares na cidade do Rio de Janeiro 

que oferecem ao todo 399 leitos (incluindo os de internação hospitalar, de terapia 

intensiva e de pronto atendimento) para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), 

conforme demonstrado na figura 19. 

A tabela 1 aponta os indicadores da produção assistencial do INCA no triênio 

2015 a 2017: 
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Tabela 1 – Indicadores de produção assistencial 

 

Fonte: Coordenação de Assistência do INCA 

 

O INCA compartilha com outros setores do Ministério da Saúde a missão de 

implementar ações nas áreas de prevenção, detecção precoce e vigilância do câncer. O 

objetivo é garantir condições de saúde adequadas à população brasileira, reduzir a 

incidência e, principalmente, a mortalidade por câncer no Brasil. São desenvolvidas 

iniciativas de estímulo a práticas alimentares e hábitos saudáveis, além de controle de 

fatores de risco relacionados ao trabalho e ao ambiente. 

O Instituto é responsável por articular ações de controle do tabagismo, maior 

fator de risco evitável de adoecimento e morte no mundo. Também apóia tecnicamente 

programas nacionais de controle de determinados cânceres e a implantação de Centros e 

Unidades de Alta Complexidade em Oncologia, visando à ampliação da assistência 

oncológica no País. As ações nacionais de vigilância têm como objetivo conhecer em 

detalhes o cenário do câncer e oferecer subsídios fundamentais para o planejamento das 

ações de controle da doença no Brasil.  

Objetivando o aprimoramento permanente de sistemas padronizados de 

informação sobre câncer para atender os diversos níveis de gestão, no processo de tomada 

de decisão, as análises das informações que abrangem a vigilância epidemiológica do 

câncer e a avaliação da atenção oncológica; e ainda, assegurar a oferta e acessibilidade de 

informações com qualidade e sistematizadas sobre câncer,  o INCA desenvolve, atualiza 

e mantém sistemas para a informatização e gerenciamento das informações provenientes 

dos Registros de Câncer, são eles: SisRHC (para construção local das bases de dados dos 

RHC); IntegradorRHC (consolidador nacional de dados provenientes dos RHC); 

SisBasepop-Web (para informatização e gerenciamento das bases de dados dos RCBP); 

Indicadores de produção assistencial 2015 2016 2017 

Internação 16.501 14.323 14.387 

Quimioterapia 43.401 42.558 43.772 

Radioterapia (campos irradiados) 214.688 210.501 248.880 

Consultas médicas 260.065 236.520 231.828 

Cirurgias 8.266 7.463 7.321 

Matrículas 7.917 8.009 8.214 

    Fonte: Coordenação de Assistência 

    



38 
 

e, Atlas de Mortalidade on line (ferramenta que gera informações sobre a mortalidade pro 

câncer, a partir das informações oficiais do SIM/DATASUS/MS). 

O processo para Implantação do Prontuário Eletrônico Integrado no INCA, por 

exemplo, foi impulsionado pela regulamentação do tempo de tratamento oncológico, 

instituído pela Lei nº 12.732/2017.  O Instituto desenvolveu, em 2013, um sistema online 

de gerenciamento da fila interna. O sistema permite o acompanhamento dos intervalos 

até o início do tratamento oncológico, seja ele cirúrgico, quimioterápico e/ou 

radioterápico (BRASIL, 2017). 

O INCA é a primeira instituição pública de saúde do Brasil a adotar a cirurgia 

robótica para o tratamento de câncer. A tecnologia associa precisão milimétrica e 

procedimentos minimamente invasivos. Esse projeto é extremamente relevante, pois 

integra Assistência, Pesquisa e Ensino, pilares da Instituição. As especialidades que 

realizam tal procedimento cirúrgico são: cirurgia abdomino-pélvica, cabeça e pescoço, 

ginecologia e urologia. 

O Instituto desempenha papel importante na composição da rede assistencial do 

SUS e é local preferencial para produção de conhecimento e desenvolvimento de 

tecnologias para a área da saúde e, em especial, para a atenção oncológica. A inovação 

tecnológica não ocorre apenas por meio da incorporação de novos equipamentos e 

medicamentos, mas, também, pela definição de novas políticas para prevenção e 

tratamento do câncer. 

Outrossim, a organização estudada é pública, vinculada à administração direta 

federal, da área da saúde, com forte atuação na assistência, vigilância/prevenção, ensino, 

pesquisa, gestão, cooperação internacional, além de atuar como agente de políticas 

públicas e parceira estratégica nas 3 esferas de Governo: federal, estadual e municipal. 

Face o exposto, na presente pesquisa é formulada uma proposta para a 

incorporação da abordagem do Design Thinking como alternativa à geração de inovação 

no INCA.  

 

3.1 PROPOSTA DE APLICAÇÃO DA ABORDAGEM DESIGN THINKING PARA 

INOVAÇÃO EM PROCESSOS 

 

O presente item busca apresentar a proposta de inovação em processos com 

aplicação da abordagem design thinking para responder ao problema da pesquisa, 

partindo da premissa definida por Stevenson (1981) de que todo gestor necessita 
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identificar os setores que possuam lacunas de conhecimento ou insuficiência de 

informação. 

Pode-se dizer que o principal motivador da proposta reside no fato de que falta 

ao INCA adotar uma abordagem como meio de promoção e incentivo à cultura de 

inovação.  Na pesquisa documental foi possível verificar que o Instituto constituiu um 

Laboratório de Inovação que passaria a ser responsável por várias iniciativas de 

disseminação do tema inovação, pela adesão à rede “InovaGov” (cooperação técnica da 

rede federal de inovação no setor público), além da promoção do Prêmio “Inova INCA”. 

Ainda dentro das iniciativas de inovação da organização, a recomendação é no 

sentido de que a proposta da presente pesquisa seja aplicada através do desenvolvimento 

de workshops promovidos pelo Laboratório de Inovação do INCA nas várias áreas do 

Instituto e, até mesmo, com stakeholders externos, fazendo uso do ferramental 

apresentado nesta dissertação. 

A abordagem do Design Thinking é chamada de duplo diamante por possuir duas 

fases divergentes e duas fases convergentes que, se colocadas lado a lado, lembram a 

imagem de dois diamantes. Essa abordagem é dividida em 7 (sete) etapas (figura 5): 

 

Figura 5 – Modelo duplo diamante da D. School 

 

 

Fonte: (BÜCKER, 2015, p. 45; AMORIM, 2013, p. 30; BARTOLOMEU, 2014, p. 9) 

 

 

− Entendimento: 

 

É um momento de divergência de pensamento. É necessário fazer um 

entendimento holístico do problema, enxergando-o sobre vários pontos de vistas e 

jogando todas essas informações na mesa, sem se apegar a nenhuma. É fundamental abrir 
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o olhar. O que, por mais paradoxal for, vai permitir “desentender” o problema demandado 

no desafio inicial para que, logo depois, seja possível entender o real problema a ser 

solucionado.  O objetivo é desconstruir o desafio inicial para nivelar o conhecimento entre 

os participantes do workshop e debater conceitos.  A figura 6 representa o fluxo 

recomendado da etapa do entendimento: 

 

Figura 6 – Fluxo da etapa do Entendimento 

 

 

Fonte: Caixa de Ferramentas de Design Thinking (ANAC, 2018) 

 

Ferramentas usuais para esta fase (disponíveis para consulta no apêndice G): 

Análise SWOT; Mapa de stakeholders; Alinhamento de Conhecimentos. 

 

− Observação: 

 

Momento de convergência de olhar e empatia. É o momento de sair a campo e 

conversar, observar, provar. É a hora de sair da zona de conforto e ir buscar as 

informações que serão valiosas para o processo. É fundamental ter em mente que todo 

produto ou serviço é feito para PESSOAS e, por isso, toda a observação se baseará nas 

mesmas. Pelo fato de buscar-se o fator humano, então deve-se enxergar as pessoas pelos 

seus diversos aspectos: físico, cultural, sociológico e psicológico.  O objetivo é gerar mais 

conhecimento sobre o desafio inicial e problemas relacionados para entender as reais 

necessidades das pessoas impactadas.  A figura 7 representa o fluxo recomendado da 

etapa da observação: 
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Figura 7 – Fluxo da etapa da Observação 

 

 

Fonte: Caixa de Ferramentas de Design Thinking (ANAC, 2018) 

 

Ferramentas usuais para esta fase (disponíveis para consulta no apêndice G): 

Preparação da Imersão; Descoberta de Insights. 

 

− Ponto de Vista: 

 

Momento de convergência de pensamento. O ponto de vista sempre é uma das 

fases mais difíceis do processo, pois após a coleta de várias informações, o desafio inicial 

terá que ser redefinido a partir do entendimento e pesquisa em grupo. É um momento de 

navegação entre as informações levantadas. O tempo e esforço dedicados ao fechamento 

dessa fase será diretamente proporcional a abertura gerada nas fases anteriores.  O 

objetivo é redefinir o desafio inicial a partir do conhecimento obtido nas fases anteriores.  

A figura 8 representa o fluxo recomendado da etapa do ponto de vista: 
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Figura 8 – Fluxo da etapa do Ponto de Vista 

 

 

Fonte: Caixa de Ferramentas de Design Thinking (ANAC, 2018) 

 

 

Ferramentas usuais para esta fase (disponíveis para consulta no apêndice G): 

Jornada do Usuário; Construção de Persona; Redefinição do Desafio Inicial. 

 

− Ideação: 

 

Etapa onde as soluções ganham vida. Esse é o momento do famoso 

Brainstorming. Nesse ponto é necessário dizer não aos nãos, pois nenhuma ideia pode ser 

cortada.  Serão criadas soluções para o desafio definido nas fases anteriores.  O objetivo 

é gerar ideias para resolver o desafio redefinido.  A figura 9 representa o fluxo 

recomendado da etapa da ideação: 

 

Figura 9 – Fluxo da etapa da Ideação 

 

 

Fonte: Caixa de Ferramentas de Design Thinking (ANAC, 2018) 
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Ferramentas usuais para esta fase (disponíveis para consulta no apêndice G):  

Mapa para Geração de Ideias; Cartas de Cocriação. 

 

− Prototipagem: 

 

Hora de colocar a mão na massa. A fase de prototipagem é um momento de 

divergência.  De gerar ainda mais ideias, de aumentar o entendimento, de expandir. É o 

momento de tirar as ideias do papel e dar-lhes vida. A construção de modelos ajuda na 

visualização e iteração do funcionamento da ideia. O protótipo é algo capaz de causar 

uma sensação em alguém antes mesmo da solução existir.  O objetivo é transformar ideias 

em algo minimamente concreto (produto mínimo viável), de forma que seu 

funcionamento possa ser apresentado.  A figura 10 representa o fluxo recomendado da 

etapa da prototipagem: 

 

Figura 10 – Fluxo da etapa da Prototipagem 

 

 

Fonte: Caixa de Ferramentas de Design Thinking (ANAC, 2018) 

 

 

Ferramentas usuais para esta fase (disponíveis para consulta no apêndice G):  

Diagrama de Protótipo (Conceito, Parece como real ou Funciona como real); Matriz de 

Análise de Ideias. 
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− Teste: 

 

Houve gasto de tempo nas criações e agora é o momento de revelá-las. Testar os 

melhores protótipos com os possíveis usuários finais e/ou especialistas e observar como 

eles reagem. É importante ressaltar que um protótipo não precisa estar fiel ao futuro 

produto/serviço.  Às vezes um fluxo desenhado num flipchart já cumpre o seu papel.  O 

objetivo é apresentar o protótipo e obter feedback do grupo de teste.  A figura 11 

representa o fluxo recomendado da etapa do teste: 

 

Figura 11 – Fluxo da etapa do Teste 

 

 

Fonte: Caixa de Ferramentas de Design Thinking (ANAC, 2018) 

 

 

Ferramenta usual para esta fase (disponível para consulta no apêndice G):  

Diagrama de Feedback. 

 

− Iteração: 

 

A iteração é a oportunidade de refinar as soluções e torná-las melhores. O 

objetivo é elevá-las a outro nível, ao ponto de serem implementadas.  A figura 12 

representa o fluxo recomendado da etapa da iteração: 
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Figura 12 – Fluxo da etapa da Iteração 

  

 

Fonte: Caixa de Ferramentas de Design Thinking (ANAC, 2018) 

 

Vale ressaltar que todas as fases do Design Thinking são iterativas, podendo se 

relacionar entre si independentemente da fase em que esteja o processo. Essa volta a fases 

anteriores para possíveis verificações é comum e agrega muito ao processo. 

Encerradas as fases de revisão da literatura, principais conceitos sobre o tema da 

pesquisa, bem como demonstradas a organização-alvo do estudo e a proposta para 

inovação em processos orientada pela abordagem design thinking com seu respectivo 

ferramental, o próximo capítulo abordará a metodologia adotada nesta pesquisa. 
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4 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Para todo e qualquer trabalho de investigação a metodologia é imprescindível, 

pois é com uso adequado da metodologia que se descreve, explica e estudam-se todas as 

fases em que é processada uma pesquisa. 

Neste capítulo são demonstrados os critérios adotados para o estudo, 

apresentando seu alinhamento em função do contexto, objetivos e a situação-problema.   

Na sequência, é realizado um tratamento quantitativo, com base em um 

questionário (escala likert de 5), em que por meio da participação de 50 especialistas em 

inovação e gestores, necessariamente vinculados à rede federal “InovaGov”, buscou-se 

entender como a abordagem design thinking pode contribuir para gerar inovação no 

INCA, se a aplicação do Design Thinking seria adequada ao contexto do Instituto, além 

de identificar os principais desafios passíveis de serem enfrentados na geração de um 

ambiente de inovação. 

Para fins de análise documental utilizou-se o Decreto Presidencial nº 8.901, de 

10 de novembro de 2016 (competências do INCA); a Lei nº 12.732/2017 (tempo de 

tratamento oncológico); o Acordo de Cooperação Técnica da rede federal “InovaGov”; 

bem como a portaria de criação do “Laboratório de Inovação do INCA”, publicada no 

boletim de serviços do Ministério da Saúde.  Tanto o “Acordo” quanto a portaria, 

supracitados, também estão disponíveis para consulta nos apêndices E e F.   

O capítulo metodologia científica é fundamentado a partir do quadro 3. 
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Quadro 3 - Alinhamento da metodologia científica. 

 

 

Fonte: Adaptação de Vieira (2012, apud Neves, 2015). 

 

4.1 ESCOLHA DO MÉTODO DA PESQUISA 

 

 A definição da metodologia está conectada com o problema estudado, em 

função da natureza do fenômeno, objetivo da pesquisa e de outras questões envolvidas na 

investigação (MARCONI; LAKATOS, 2013).  

Triviños (1987) classifica a pesquisa de acordo com suas características: 

 

Estratégia da Metodologia

Contexto Problema Objetivo 
geral

Objetivos 
específicos

Objetivo
Dados

Método Instrument
o

C1 SP OG OE1 E1 M1

OE2 I1

OE3 E2 M2

Quanto à natureza dos objetivos e dados. E1 = Exploratório / E2 = Qualitativo 
Quanto ao método de investigação. M1 = Bibliográfica  / M2 = Documental
Instrumento de pesquisa. I1= Questionário semiestruturado (Especialista)
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Figura 13 – Tipos de pesquisa com destaques utilizados na dissertação 

 

Fonte: Adaptação de Vieira (2012, apud Neves, 2015). 

 

Figura 14 – Classificação da pesquisa. 

 

 

Fonte: Triviños (1987). 

   

  

Dessa forma a presente pesquisa é classificada, conforme as figuras 13 e 14, da 

seguinte configuração: 

- De acordo com a natureza → APLICADA. 

- De acordo com a forma de abordagem do problema → QUALITATIVA. 

- De acordo com seus objetivos → EXPLORATÓRIA. 

- De acordo com procedimentos técnicos → BIBLIOGRÁFICA; 

DOCUMENTAL E LEVANTAMENTO (QUESTIONÁRIO). 
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Segundo Gil (2015) as pesquisas são classificadas em três grupos distintos, 

sendo eles exploratórios, descritivos e explicativos. A pesquisa utilizada nesse estudo é a 

exploratória para proporcionar maiores detalhes ao problema apresentado, abrindo 

caminho para o desenvolvimento de novas abordagens. Esse perfil de pesquisa 

exploratória visa ferramentas como levantamento bibliográfico, entrevista a profissionais 

especialistas no problema da pesquisa, análise de exemplo e documental. 

Corroborando nessa vertente, Turrioni e Mello (2016) acrescentam que a 

pesquisa exploratória envolve levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que 

tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos e 

documentos que estimulem a compreensão. 

As coletas de informações exploratórias podem ser realizadas através de 

entrevistas, de observações ou de busca de informações/dados em bancos de dados 

secundários, documentos, entre outros (GERHARD et al, 2016). 

Nakano (2016) estabelece que o método teórico/conceitual é baseado em 

discussões conceituais a partir da literatura com revisões bibliográficas. Acrescentando-

se a esse conceito tem-se a sustentação Berto e Nakano (2016), que complementam que 

o método teórico equivale a modelagens conceituais, baseadas na percepção e 

experiências do autor. Nesse sentido o método teórico/conceitual aborda a presente 

pesquisa. 

 Segundo Turrioni e Mello (2016), a pesquisa aplicada caracteriza-se por seu 

interesse prático, onde os resultados são aplicados ou utilizados imediatamente na solução 

de problemas que ocorrem na realidade. 

 Esta pesquisa caracteriza-se como de natureza aplicada, uma vez que tem como 

objetivo propor a adoção da abordagem design thinking no Laboratório de Inovação do 

INCA como ferramenta norteadora para os gestores da organização aprimorarem a 

administração pública na direção da inovação. 

 Essa abordagem pode ser utilizada para responder desafios das organizações 

públicas, como o fomento à inovação, através de processos e/ou estratégia de 

engajamento dos stakeholders com foco nos usuários finais dos serviços públicos. 

 Para entendimento do objetivo da pesquisa recorre-se a Alves (1995) que 

descreve modelo como uma construção da ordem, onde a partir dele é viável perceber 

como deveria ser a solução de um problema, auxiliando quem vai solucionar o problema 

com o processo estabelecido pelo modelo. Martins (2016) complementa que um modelo 
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é construído de conceitos obtidos no conhecimento advindos de referências bibliográficas 

e articulação de conceitos pertinentes de forma a fazer sentido na ordem do modelo. 

 

4.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

O delineamento da pesquisa pode ser observado através da figura 15, 

demonstrando como se propõe atingir os resultados desejados. O estudo bibliométrico, 

através do modelo Proknow-C, foi a etapa inicial para justificar a situação-problema 

proposta pelo estudo. Consequentemente progrediu-se para os objetivos, tendo como 

alicerce o estudo exploratório feito na pesquisa bibliográfica. 

 

Figura 15 - Delineamento da pesquisa. 

 

 

Fonte: Adaptação de Vieira (2012, apud Neves, 2015). 

 

Para a proposição da inovação pública baseada em princípios do design thinking, 

utilizou-se como alicerce para a pesquisa a revisão bibliográfica, o levantamento da 

realidade atual da abordagem e a aplicação de questionário enviado aos especialistas em 

inovação e gestores de áreas.  
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4.3 PESQUISA QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

 

 Para Gil (2015), o método dedutivo (qualitativo) de abordagem implica no 

desenvolvimento de uma estrutura conceitual e teórica. Os autores Turrioni e Mello 

(2016) complementam que a abordagem dedutiva tem o propósito de explicar o conteúdo 

das premissas. Richardson (1999) argumenta que a pesquisa quantitativa trata os dados 

através de técnicas estatísticas como a média aritmética e desvio-padrão e é usada em 

estudos descritivos que procuram entender a casualidade entre os fenômenos. 

Os métodos quantitativos e qualitativos, a despeito de suas particularidades, não 

se excluem. Mesmo que ocorra uma separação entre a pesquisa quantitativa, comumente 

coligado ao tratamento dedutivo, e a pesquisa qualitativa, comumente coligada ao 

tratamento indutivo, Morgam e Smircich (1980) demonstram que ocorre um continuum 

entre os métodos qualitativo e quantitativo. 

Preservando a ideia de que em todas as áreas de pesquisa o estudo se posiciona 

em algum lugar desse continuum descrito pelos dois autores acima, onde a circunstância 

da presente pesquisa exibe uma abordagem com aspectos indutivos (qualitativos), porém 

quanto ao tratamento dos dados relativos ao questionário utiliza-se procedimento 

estatístico. 

Dessa forma, entende-se que o método qualitativo é o mais adequado para a 

pesquisa, considerando que o objetivo do estudo é propor a adoção da abordagem design 

thinking no Laboratório de Inovação do INCA como ferramenta norteadora para os 

gestores da organização aprimorarem a administração pública na direção da inovação, 

sabendo-se que para a avaliação dos dados relativos ao questionário utiliza-se o método 

quantitativo. 

 

4.4 DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DA PESQUISA 

 

A análise bibliométrica permite examinar um amplo referencial teórico, 

realizado através de palavras-chave para encontrar, em bancos de dados, autores 

relevantes, periódicos importantes, nacionais e internacionais, para proporcionar 

conhecimento suficiente a ser empregado na pesquisa (Farias Filho, 2016). 

A bibliometria desta pesquisa tem objetivo de estruturar a revisão da literatura, 

para construir conhecimento aplicado à pesquisa, com seleção de periódicos relevantes, 
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disponibilizados no Portal Capes, objetivando formar e fundamentar a bibliografia 

utilizada neste estudo. 

Para atender esse desafio buscou-se o auxílio do método ProKnow-C 

(Knowledge Development Process - Constructivist) para o processo de escolha de 

portfólio bibliográfico e análise bibliométrica no tema design thinking como abordagem 

estratégica aplicada à inovação. 

Trata-se, pois, de um estudo que utiliza o método ProKnow-C (Knowledge 

Development Process - Constructivist), desenvolvido pelo Laboratório MCDA da 

Universidade Federal de Santa Catarina, com objetivo de analisar artigos de importância 

acadêmica. 

Esse modelo é uma sistematização do procedimento de busca e seleção de artigos 

apresentados pelo Proknow-C, onde se faz o uso de análise bibliométrica em consonância 

com o julgamento do pesquisador na relevância dos resultados com o tema pesquisado.  

O modelo permite como resultado final uma validação entre a edificação do 

conhecimento sobre o tema do objetivo geral estudado. 

A bibliometria serve para a análise de produção científica, onde Oliveira e 

Gracio (2016) explicam que os estudos métricos evoluíram a partir da blibliometria e 

outros levantamentos como a cientometria, webometria, informetria, patentometria que 

circundam um abrangente conjunto de indicadores bibliométricos. 

O método Proknow-C possibilita construir um portfólio bibliográfico expressivo 

do conhecimento científico (Ensslin, L. et al., 2016). O desfecho obtido com a aplicação 

deste método corrobora com a pesquisa que objetiva o progresso do tópico design thinking 

como abordagem estratégica aplicada à inovação. 

Segundo Cauchick et al (2016) a seleção de documentos de relevância científica 

é fundamental na pesquisa para a construção da fundamentação teórica na observação e 

colheita de dados da literatura existente. Com a grande quantidade de artigos existentes 

nas bases de dados nacionais e internacionais, muitos pesquisadores encontram 

obstáculos para encontrar na literatura os textos de maior relevância para sua pesquisa. 

Considerando a importância de selecionar documentos de relevância científica e 

o elevado número de dados existentes é que se propõe, neste estudo, utilizar-se o método 

ProKnow-C, Knowledge Development Process- Constructivist (Ensslin, et al., 2016). 

Para Afonso et al (2016) a utilização de ProKnow-C é uma metodologia que se 

justifica, na forma simples e sistemática, e que contribui para elaborar a edificação do 

conhecimento necessário para começar uma pesquisa. 
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Segundo Vilela (2017) e Afonso et al (2016), a aplicação da metodologia 

ProKnow-C dilui a dificuldade de filtrar os artigos disponíveis para estudo do tema 

proposto, através das etapas a seguir: 

- selecionar artigos em periódicos, de reconhecimentos científicos em 

consonância com o tema da pesquisa; 

- selecionar as palavras-chave; 

- selecionar as bases de dados; 

- selecionar os artigos em consonância com o tema da pesquisa; 

- identificar os artigos relevantes da amostra selecionada; 

- inserir artigos indicados nos artigos relevantes da amostra selecionada;  

- validar o método utilizado como instrumento de construção do conhecimento. 

Segundo Afonso et al (2016) o processo ProKnow-C é uma metodologia de 

construção do conhecimento consubstanciada no desenvolvimento de etapas como: (i) 

seleção de portfólio bibliográfico que proporcionará a revisão da literatura; (ii) análise 

bibliométrica do portfólio bibliográfico, (iii) análise sistêmica do portfólio bibliográfico 

e (iv) elaboração dos objetivos da pesquisa. Neste caso, para estruturar a revisão da 

literatura utilizam-se as duas primeiras etapas. 

Para Vilena (2017), diante das lacunas na literatura sobre o tema que se busca 

estudar é que o pesquisador busca informações nas correntes bases de dados 

bibliográficas. Sendo as bases de dados os artigos, teses, jornais, livros, textos de 

conferências etc. O sucesso ou fracasso de uma pesquisa está interligada a estratégia de 

busca de informações nas bases de dados. Atualmente, dispõe-se de um número cada vez 

maior de ferramentas de avanço tecnológico, proporcionando uma base de dados de forma 

eletrônica para alavancar o sucesso de uma pesquisa (TASCA et al. 2016). 

A metodologia ProKnow-C (Knowledge Development Process- Constructivist) 

de Ensslin, et al., (2016) apresenta-se como uma ferramenta de importante uso para a 

construção de um determinado conhecimento na pesquisa, validando os resultados 

encontrados através de procedimento estruturado, diluindo a subjetividade no processo 

de criação do referencial teórico feito por meio da revisão bibliográfica. 

 Ao fim da pesquisa a metodologia adotada disponibiliza um portfólio 

bibliográfico relevante ao tema estudado, com critérios definidos de forma objetiva, 

primando manter os artigos com maior relevância científica junto ao tema (ENSSLIN, L., 

ENSSLIN, S. R., LACERDA, & TASCA, 2016). 
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A metodologia adotada de seleção do referencial bibliográfico ProKnow-C 

(Knowledge Development Process - Constructivist), desenvolvida pelo LabMCDA, 

apoia-se em uma série de procedimentos, iniciando-se através da sistematização de busca 

de artigos a serem utilizados na pesquisa até o momento de seleção de portfólio 

bibliográfico relevante para o tema da pesquisa. 

No que compete à coleta de dados, este estudo sobre a revisão da literatura é 

executado com base em pesquisa de dados, realizados através de artigos científicos 

disponibilizados, de forma gratuita, nas bases científicas Scopus, Web of Science e 

Emerald, todas indexadas ao Portal da Capes. 

Os mecanismos de intervenção utilizados neste processo, é parte da metodologia 

ProKnow-C (Knowledge Development Process- Constructivist) de Ensslin et al. (2016), 

que visa ordenar procedimentos de seleção de resultados de banco de dados para construir 

um portfólio bibliográfico como referência de pesquisa na revisão de literatura. 

Inicialmente, define-se o tema da pesquisa, os eixos da pesquisa, para 

sequencialmente escolher as palavras-chave, que têm por finalidade identificar os artigos 

de relevância sobre o tema escolhido por meio de mecanismos de busca nos bancos de 

dados. 

Após escolha das palavras-chave, deve-se verificar se as mesmas estão 

consubstanciadas nos artigos encontrados e caso não ocorra sucesso deve-se escolher 

novas palavras-chave que atendam ao objetivo da pesquisa. As palavras-chave são 

utilizadas nos bancos de dados através de seus mecanismos de busca de forma isolados 

ou combinados, de acordo com determinação do pesquisador. 

Para análise e verificação das palavras-chave selecionadas e sua adequação ao 

tema de estudo, deve o pesquisador ler dois artigos entre os encontrados na pesquisa, de 

forma a verificar se as palavras-chave estão adequadas ou se ocorrem outros termos que 

representam melhor o objeto de estudo.  

O Portal de Periódicos Capes possui um acervo de mais de 37 mil títulos com 

texto completo e mais de 130 bases (CAPES, 2017), sendo a maior fonte de artigos 

científicos no Brasil, possibilitando uma ampla pesquisa para o eixo de palavras-chave a 

ser investigado. Para utilização dessa completa biblioteca virtual, o pesquisador loga-se 

no portal através da instituição que é vinculado (no caso, Universidade Federal 

Fluminense – UFF). 

Ao logar no Portal Capes, recebe-se uma conta para armazenamento de banco 

de dados e manuseio das informações disponíveis em todo o Portal. A utilização das 
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palavras-chave no Portal permite uma busca em todos os periódicos existentes no mesmo, 

ampliando a utilização nos mecanismos de busca de artigos científicos. Esse mecanismo 

permitido pelo Portal faz uma busca em diversas bases de dados existentes, onde o 

conteúdo dos periódicos é encaminhado para a conta do pesquisador para manuseio. 

Os resultados encontrados, em cada base de dados, são exportados para um 

software de gerenciamento bibliográfico, além do próprio sistema oferecido pelo Portal 

Capes, para possibilitar o manejo das informações como, por exemplo, a duplicação de 

artigos que possa ocorrer por conta de palavras-chave diferentes encontradas no mesmo 

artigo. Para esta demanda utilizou-se o software EndNote. 

Com a meta de alcançar uma adequada revisão da literatura, a metodologia 

utilizada para criação do portfólio bibliográfico tem como base duas das quatro principais 

etapas das principais fases do processo ProKnow-C, referenciados por Vilela (2017) e 

Afonso et al. (2016), para o tema design thinking como abordagem estratégica aplicada à 

inovação. 

A seguir as etapas que foram aplicadas em março de 2018 para execução do 

processo ProKnow-C, conforme descrição de Vilela (2017): 

- Escolha de portfólio bibliográfico: estágio que tem como base o levantamento 

de artigos científicos de forma sistematizada. Preliminarmente, estabeleceram-se as 

palavras-chave referentes ao tópico da pesquisa no idioma da língua inglesa, dividindo-

as em dois eixos de estudo, para sequencialmente filtrar as bases de dados no Portal 

Capes. Em seguida exibe uma série de filtros para promover o portfólio de artigos mais 

relevantes para a presente pesquisa. Os filtros deliberados pelo Proknow-C alude artigos 

repetidos, aprumado pelo título com relevância e reconhecimento científico. 

Alinhadamente trabalha-se com artigos com texto aberto, artigos que seu acesso não 

necessita de pagamentos, vinculados com o tema do estudo e de relevância cientifica. 

- Análise bibliométrica: Trata-se de apresentar estatisticamente os dados do 

grupo de artigos encontrados no estágio anterior, feitos através de critérios de 

publicações, autores, citações, periódicos e base de dados. 

 

4.4.1 Apuração de Banco Bruto De Artigos 

 

Esta fase é feita da busca de artigos sobre o tema de pesquisa, considerando que 

através do método ProKnow-C, são considerados apenas artigos, publicados em 

periódicos qualificados. 
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Sequencialmente definem-se o eixo da pesquisa, sendo que para cada eixo são 

definidas as palavras-chave relacionadas ao tema da pesquisa, conforme exemplo dos 

quadros 3 e 4. Após a inclusão das palavras-chave nos bancos de dados é criado um banco 

de artigos brutos, que permite a realização do processo de filtragem, criando um portfólio 

bibliográfico relevante e de forma reduzida para a construção da revisão da literatura do 

tema da pesquisa. 

 

4.4.2 A Seleção De Palavras-Chave 

 

Essa etapa refere-se a uma fase de busca de material científico de forma 

sistematizada tendo como referência uma seleção de palavras-chave descritas pelo 

pesquisador, usando a língua inglesa, separados por eixos da pesquisa em consonância 

com o tema de estudo. 

Tendo como tema de pesquisa o design thinking como abordagem estratégica 

aplicada à inovação, adotando como referência a inovação, têm-se o eixo e as palavras-

chave conforme os quadros 4 e 5. 

Outras palavras-chave foram utilizadas, mas ao serem executadas no Portal 

Capes não apresentaram artigos científicos ou apresentaram artigos científicos de forma 

inexpressiva. 

Como exemplos de palavras-chave com busca de artigos nulo ou sem 

significados, considerando sua composição com os eixos apresentados nos quadros 4 e 5, 

tem-se: "public organization behavior"; “public organizational behavior”; “public 

transaction”. Outras combinações entre os dois eixos como os exemplos: “corporate 

Responsibility” e “public Works” e "public management"; tiveram também resultados 

nulos ou sem significado.  

Dessa forma o pesquisador foi testando palavras-chave no portal tendo como 

base as próprias palavras-chave indicadas pelo sistema e testando todas elas para 

encontrar as palavras-chave com melhor resultado para o tema da pesquisa, até chegar 

aos quadros 4 e 5. 

A partir dos títulos e resumos dos artigos encontrados, foi realizada uma análise 

da frequência de utilização das palavras, com o auxílio da ferramenta WordSift (Figura 

16), de forma a validar e amadurecer a pesquisa original. 
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Figura 16 – Análise da frequência de utilização das palavras-chave 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.  

 

Após a utilização das palavras-chave encontradas, o resultado do banco bruto de 

dados é de 17.320 itens de material para estudo sobre o assunto, um número elevado para 

pesquisa, fazendo-se necessária filtragem de material, utilizando metodologia adequada 

como o Proknow. 

O operador booleano é utilizado para convergência da pesquisa e os artigos 

encontrados, pois sem utilizar o operador booleano “and”, ocorreu uma gama de artigos 

sem similaridade com a proposta do tema pesquisado, direcionando a necessidade de 

utilização do operador. As palavras-chave compostas também foram aspeadas para 

corrigir distorções apresentadas na busca, como artigos que eram nulos ou sem 

significado para a pesquisa.  
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Quadro 4 – Eixo1 e 2 com Palavras-chave. 

 

EIXO 1:  

INNOVATION 

EIXO 2:  

DESIGN 
Operador

Booleano 

     “Public innovation” and  “Design Thinking” 

      “Public service” and  “Design Thinking” 

     “Public management” and “Design Thinking” 

     “Public health” and “Design Thinking” 

     “Public resources” and “Design Thinking” 

    “Public sector” and “Design Thinking” 

Fonte: Autor (2018). 

 
 

Quadro 5 – Eixo 3 e 4 com Palavras-Chave. 

 

EIXO 3:  

PUBLIC SECTOR 

EIXO 4:  

MANAGEMENT MODELS 
Operador

Booleano 

     “Public tools” and “Design Thinking Models” 

      Government and “Design Thinking Models” 

     “Public management” and “Design Thinking Models” 

     “Public health” and “Design Thinking Models” 

     “Public service” and “Design Thinking Models” 

    “Public management tools” and “Design Thinking Models” 

Fonte: Autor (2018). 

 

A seleção de base de dados para construção do banco de dados deu-se através de 

periódicos em bases científicas disponibilizadas pelo Portal Capes, considerando que o 

sistema permite a busca completa dos artigos em todos os periódicos disponíveis. 

No quadro 6, observam-se os periódicos finais encontrados após todos os 

critérios de seleção descritos no modelo de construção de portfólio bibliométrico. É 
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relevante observar o domínio da base de dados encontrados na Web of Science e Scopus, 

contemplando aproximadamente 82% dos artigos encontrados. 

 

Quadro 6 - Relação dos periódicos do banco de dados – Quantidade de artigos 

encontrados na base de dados 

 

 

Base de dados 

 

 

Artigos 

ScienceDirect (Elsevier B.V.) Scopus 9.180 

Web of Science 5.023 

Emerald Journals (Emerald Group) 3.117 

 

Total 
17.320 

 

Fonte: Autor - (Pesquisa realizada em março de 2018) 

 

4.4.3 Filtragem do Banco Bruto de Artigos 

 

Como processo de filtragem do banco bruto de artigos, em consonância com a 

metodologia ProKnow-C de Ensslin, L. et al. (2016), as proposições de Vilela (2017) e 

Afonso et al (2016), análise crítica e decisões do pesquisador, temos: 

a) Artigos repetidos;  

b) Leitura dos títulos dos artigos para identificação com o tema da pesquisa, pois 

as palavras-chave também são encontras por meio da busca nos resumos e podem não 

tratar especificamente do tema da pesquisa;  

c) Verificação de relevância dos artigos através do banco de dados do Portal 

Capes, sendo um critério de manutenção ou retirada do artigo do banco de dados. A 

relevância científica se respalda na quantidade de citações que o artigo possui, busca 

realizada dentro do Portal Capes e periódicos cadastrados. Há outras fontes como o 

Google Acadêmico, entretanto a opção realizada é o próprio Portal Capes. 

d) Cabe ao pesquisador estabelecer um ponto de corte nos artigos classificados 

como de reconhecimento científico, sendo que a metodologia aconselha que o 

pesquisador mensure a representatividade de cada artigo diante dos demais artigos do 

banco de dados. A recomendação é que ocorra um corte em torno de 80%, entretanto que 
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cada palavra-chave, em cada tema, vai proporcionar um tipo de banco, variando muito a 

quantidade de artigos disponíveis, devendo o pesquisador calibrar e equilibrar o corte; 

e) Leitura dos artigos relevantes para análise dos artigos em consonância com o 

tema da pesquisa, descartando os artigos não alinhados com a pesquisa; 

f) Lista dos autores dos artigos relevantes, descartando os artigos não alinhados 

com o tema da pesquisa, chamado de banco de autores; 

g) Para artigos novos (um ano) sem relevância cientifica, caso seja alinhado com 

tema da pesquisa, deve-se ler seu resumo e inserir no banco de dados sendo ele alinhado, 

pois artigos novos não possuem tempo para serem citados. Caso esses artigos sejam mais 

antigos e possuam autores que compõem os artigos de relevância do banco de autores, 

deve-se ler o resumo e, caso seja alinhado ao tema da pesquisa, inserir no banco de dados. 

h) Estabelecer o ano dos artigos a serem utilizados, no caso os últimos 5 anos, 

caso não se encontre artigos relevantes, neste período, buscam-se os últimos 10 anos. 

 

4.4.4 Avaliação Bibliométrica do Portfólio Bibliográfico Encontrado após o Processo 

de Filtragem dos Artigos 

 

Segundo Ensslin, L. et al (2016) esta etapa tem por objetivo mostrar os dados e 

informações sobre o portfólio bibliográfico dos artigos obtidos em consonância com o 

tema pesquisado. Trata-se de uma análise por quantificação caraterísticas do portfólio, 

após a filtragem e seleção dos artigos adotados para a presente pesquisa. 

Observa-se no gráfico 2 que os artigos se encontram em periódicos distintos, 

demonstrando um grande interesse por diversos periódicos sobre o mesmo tema.  

Destaca-se ainda que os periódicos International Journal of Innovation Science, The 

Journal of Strategic Information Systems e International Journal of Qualitative Methods 

concentram 1/3 do total de 90 artigos utilizados nesta pesquisa. 
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Gráfico 2 - Relevância dos periódicos encontrados no portfólio bibliográfico. 

 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

No portfólio bibliográfico de relevância científica dos artigos (gráfico 3), têm-

se o ranking dos autores mais citados, com destaque para Amorim, A.; Bandeira, M. e 

Brown, T. que possuem 34 citações em relação ao total de citados no portfólio. 

 

Gráfico 3 - Portfólio bibliográfico dos artigos de relevância. 

 

 

Fonte: Autor – (2018) - resultado da relevância dos autores mais citados. 
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Avaliando as áreas temáticas dos artigos encontrados no Portal de Periódicos 

Capes, chega-se a seguinte distribuição, demonstrada no gráfico 4, com realce para as 

áreas de negócios, educação e economia. 

 

Gráfico 4 - Portfólio bibliográfico – áreas temáticas 

 

 

Fonte: Autor (2018) - Resultado da pesquisa. 

 

4.5 INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

Primeiramente foi realizada uma revisão bibliográfica, através da metodologia 

Procknow-C, baseado em palavras-chave e situação-problema, contemplando os temas 

da pesquisa, onde as palavras–chave orientaram os capítulos da presente pesquisa.  Com 

o propósito de abordar o objetivo da pesquisa, ainda foi realizada busca sobre a realidade 

do design thinking aplicado às organizações, mais especificamente à área da saúde.  

Também foram pesquisadas ferramentas de relevância nacional e internacional, 

que abordam a temática da inovação como o Manual Frascatti (2013) e o Manual de Oslo 

(2005), ambas publicações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), além da Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica (PINTEC, 

2014), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), objetivando criar 

estrutura com informações para viabilizar o questionário baseado em premissas de 

inovação. 

Outro instrumento utilizado para a pesquisa é o questionário, que Segundo Gil 

(2015) é desenvolvido a partir de uma relação de perguntas fechadas e abertas, em que a 
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ordem e a redação permanecem invariáveis para todos os entrevistados. Para Richardson 

(1999), as entrevistas podem ser classificadas conforme os tipos de perguntas, sendo 

através de questionários de perguntas abertas, fechadas ou a combinação delas. 

Gil (2015) define que a construção de um questionário passa por uma análise na 

qual o objetivo é traduzir a pesquisa em questões específicas e, juntamente com as 

respostas, nortear os dados da evidência, de forma clara, relativos ao problema da 

pesquisa. 

A pesquisa busca utilizar-se de questionário junto aos especialistas em inovação 

e gestores de áreas, para coleta de dados, considerando que os especialistas contribuem 

com a lógica da abordagem proposta. 

Os dados colhidos através dos questionários respondidos pelos especialistas são 

tratados por meio de métodos estatísticos. 

O instrumento de pesquisa dos especialistas baseia-se em premissas de inovação 

através de uma estrutura estabelecida com parâmetros de avaliação, na dimensão fatores 

críticos de sucesso para a capacidade de inovação. Nesse sentido, após a coleta das 

respostas dos especialistas, os resultados derivados do instrumento são instituídos na 

concepção da proposta de inovação em processos com aplicação da abordagem design 

thinking. 

Para estabelecer as diretrizes do questionário, utiliza-se autores da pesquisa 

bibliográfica, as ferramentas Manual Frascatti (2013) e o Manual de Oslo (2005), além 

da Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica (PINTEC, 2014). 

Nesse sentido os critérios e requisitos, da dimensão fatores críticos de sucesso 

para a capacidade de inovação, são baseados em diretrizes conforme o quadro 7 e seus 

respectivos autores. Esse conjunto de dimensões, critérios e requisitos foram submetidos 

aos especialistas, para identificar os principais desafios passíveis de serem enfrentados na 

geração de um ambiente organizacional de inovação, através do diagnóstico de 

organizações que já possuem a abordagem do Design Thinking implementada e/ou em 

processo avançado de implementação. 
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Quadro 7 - Critérios e Requisitos com respectivas fontes 

 

Critérios Requisitos Capacidade de Inovação Autores 
Liderança 

comprometida 

com a inovação 
 

 

 
 

 

 

Contar com apoio e compromisso da alta administração para o 
sucesso das iniciativas de inovação. 

Amorim (2013) 

Bandeira (2014) 

Brown (2014) 

Bugge et al. (2016) 
Manual de Oslo (2005) 

Manual Frascatti (2013) 

PINTEC (2014) 

Plattner (2016) 

Vianna (2103) 
 

Cultura de 
inovação 

Desenvolver uma cultura inovadora através do empowerment, com a 

promoção de um clima organizacional que estimule os trabalhadores a 
sentirem que possuem certo grau de autonomia, gerando um alto grau 

de envolvimento e comprometimento das pessoas. 

Aprendizagem 

organizacional 

Processar, interpretar, codificar, manipular e acessar informações e 
conhecimento de forma intencional e direcionada para reduzir 

incertezas e ambiguidades inerentes à inovação. 

Estratégia 
orientada à 

inovação 

Orientar a configuração dos recursos, serviços, processos e sistemas 
que organizações adotam para lidar com incertezas existentes em seu 

ambiente. 

Estrutura 

favorável à 

inovação 

Quebrar barreiras entre funções, departamentos e grupos para que 

ideias inovadoras surjam. 

Recursos 
financeiros 

disponíveis para a 

inovação 

Disponibilizar e alocar corretamente recursos para assegurar os 

resultados competitivos da organização.  
 

Pessoas 
orientadas à 

inovação 

Direcionar esforços para a gestão de pessoas, prioritariamente focados 

na criação e manutenção de um ambiente favorável à inovação. 

Práticas incluem os métodos de recrutamento, os estímulos para lidar 
com desafios da inovação, e a implantação de ferramentas de 

gerenciamento de desempenho e desenvolvimento de carreira. 

Marketing para a 
inovação 

Garantir que a voz do usuário do serviço seja ouvida por aqueles que 

decidem sobre quais iniciativas de inovação devem ser desenvolvidas 

e quais devem ser abandonadas, para avaliar o sucesso de uma 
inovação. 

Processos 

habilitadores da 

inovação 

Estabelecer procedimentos, técnicas ou práticas que possam ser 
executados dentro da organização em um esforço para apoiar a  

transformação dos recursos em prol das iniciativas de inovação, na 
forma de melhorias organizacionais que proporcionem, por exemplo, 

a criação de novos serviços. 

Relacionamentos 
com ambiente 

externo 

Prospectar ideias valiosas advindas de usuários, fornecedores, 

universidades e outras organizações, a fim de orientar esforços de 

inovação, facilitar o fluxo de informações e conhecimentos e criar 

redes de contato e cooperação. 

 
Fonte: autor (2018) 

  

4.5.1  Instrumento de Pesquisa Para Especialistas 

 

Em função do estudo sobre o design thinking como abordagem estratégica 

aplicada à inovação, utilizou-se questionário semiestruturado como instrumento de 

pesquisa e sequencialmente encaminhado aos especialistas em inovação e gestores de 

áreas. Foi elaborado com a premissa de apropriar-se da experiência dos especialistas para 

identificar os principais desafios passíveis de serem enfrentados na geração de um 

ambiente organizacional de inovação para atender o objeto de estudo.  
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O questionário pode ser definido como “um conjunto de perguntas sobre um 

determinado tópico que não testa a habilidade do respondente, mas mede sua opinião, 

seus interesses, aspectos de personalidade e informação biográfica” (YAREMKO et al, 

1986). 

Na elaboração de um questionário, deve-se partir da seguinte reflexão: qual o 

objetivo da pesquisa em termos dos conceitos a serem pesquisados e da população-alvo.  

Verifica-se que os objetivos de uma pesquisa levam à relação conceito e item e à relação 

população-alvo e amostra (BANDEIRA, 2014). 

Dependendo dos conceitos a serem pesquisados, o conteúdo das perguntas ou 

itens varia. Igualmente, a possibilidade de fazer certas perguntas (mais facilmente) a 

determinadas pessoas (amostra) faz com que um ou outro conceito possa ser explorado 

numa dada pesquisa (BANDEIRA, 2014).   

O questionário é realizado com tipo de escala intervalar com características que 

podem ser ordenadas numa dimensão subjacente, mas também com intervalos com 

tamanhos conhecidos que podem ser comparados como a Escala Likert, para avaliação 

estatística do comportamento das respostas dos especialistas em inovação e gestores de 

áreas. 

A Escala Likert, utilizada nesta pesquisa, é a mensuração mais utilizada, 

especialmente em levantamentos de atitudes, opiniões e avaliações. Nela, pede-se ao 

respondente que avalie um fenômeno numa escala de, geralmente, cinco alternativas e as 

afirmações podem ser autorreferentes (BANDEIRA, 2014). 

É importante utilizar cinco alternativas na escala (na presente pesquisa utilizou-

se cinco), para promover o equilíbrio entre o positivo e o negativo, com uma questão 

neutra, deixar para o respondente a opção de não se comprometer, sendo importante que 

estejam balanceadas. Deve conter duas alternativas positivas e duas negativas e um 

‘razoável’, ou seja, nem positivo nem negativo, assegurando um balanceamento 

alternativo para as respostas (BANDEIRA, 2014).   

Traduzido em detalhes operacionais, as ações que um pesquisador pode fazer ao 

montar o questionário para obtenção de dados são (BANDEIRA, 2014):  

1) Demonstrando consideração;  

2) Apoiando seus valores; 

3) Tornando o instrumento interessante; 

4) Reduzir o custo temporal de responder:  

a) Fazendo com que a tarefa pareça breve;  
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b) Reduzindo esforços físico e mental requeridos;  

c) Eliminando a possibilidade de embaraços;  

d) Eliminando qualquer implicação de subordinação;  

e) Eliminando qualquer custo financeiro imediato.  

Estabelecer confiança:  

a) Oferecendo um sinal de apreciação antecipadamente; 

b) Identificando-se com uma instituição conhecida e legitimada;  

c) Aproveitando outros relacionamentos. 

A estrutura desenvolvida no questionário dos especialistas visa apoio à lógica da 

abordagem proposta pela pesquisa, sendo estabelecido com base nos instrumentos como 

o referencial teórico, o levantamento documental, os instrumentos Manual Frascatti 

(2013) e o Manual de Oslo (2005), além da Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica 

(PINTEC, 2014).   

Uma estrutura bem pensada contribui significativamente para reduzir o esforço 

físico e/ou mental do respondente, além de assegurar que todos os temas de interesse do 

pesquisador sejam tratados numa ordem que sugira uma ‘conversa com objetivo’, 

mantendo-se o interesse do respondente em continuar (BANDEIRA, 2014). 

O instrumento detalhado de consulta aos especialistas está disponível nos 

apêndices A, B e C para melhor compreensão das dimensões, critérios e requisitos que 

alicerçam a proposta de inovação em processos com aplicação da abordagem design 

thinking. 

Inicialmente estabeleceu-se uma apresentação da pesquisa para que o 

especialista contribua para a proposta do design thinking com sua experiência na 

indicação de relevância aplicada a cada requisito sobre a dimensão fatores críticos de 

sucesso para a capacidade de inovação. Sequencialmente, o especialista, com base na 

escala likert, conforme quadro 8, estabelece avaliação dos requisitos em função daquilo 

que é observado pelos especialistas em sua própria organização. 

  



67 
 

Quadro 8 - Escala para avaliação de requisitos. 

 

Concordo 

totalmente 
5 

O requisito é plenamente constatado na organização. 

Concordo 

parcialmente 
4 

O requisito é bastante constatado na organização. 

Indiferente 
3 

O requisito não é percebido na organização (incipiente). 

Discordo 

parcialmente 
2 

O requisito é discretamente percebido na organização. 

Discordo 

totalmente 
1 

O requisito é completamente negligenciado pela organização. 

 

Fonte: Adaptação de Vieira (2012, apud Neves, 2015). 

 

A referida escala do quadro 8 foi desenvolvida como forma de medir o 

julgamento dos especialistas em função da ação do requisito frente ao objeto de estudo. 

(adaptações de VIEIRA, 2012 APUD NEVES, 2015). 

A criação de uma escala envolve o estabelecimento de premissas de relação entre 

atributos de um objeto e uma representação simbólica desses atributos, onde a escala 

atribui rótulos numéricos aos atributos e é arbitrada e definida pelo pesquisador que está 

conduzindo o estudo (BANDEIRA, 2014). 

As escalas são construídas com o objetivo de medir a opinião e comportamento 

social de forma clara, podendo ser representada de diversas formas, sendo mais comum, 

dentro de uma série de cinco graduações de itens que se pretende mensurar (GIL, 2015 

apud NEVES, 2015). 

Na elaboração das perguntas fechadas feitas aos especialistas, tem-se como base 

a escala apresentada no quadro 8, buscando depreender a percepção dos especialistas 

considerando os impactos dos requisitos sobre a inovação organizacional. 

No questionário foi deliberado abertura para novos requisitos propostos pelos 

especialistas, sendo importante que as propostas sejam diferentes das contidas no 

questionário. 

A diferenciação entre os níveis de escala likert tem consequências importantes 

quanto à complexidade da análise estatística possível. Dados obtidos em qualquer das 

escalas podem ser apresentados por meio de estatística descritiva, com tabelas e gráficos. 

Para utilizar estatísticas inferenciais, que permitem ao pesquisador verificar até que ponto 

determinadas relações ou diferenças são sistemáticas ou não, há que observar que dados 

baseados em escalas nominais e ordinais podem ser trabalhados com testes estatísticos 
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não-paramétricos. Já os dados oriundos de escalas intervalares e de razão vão permitir, 

além de estatísticas não-paramétricas, procedimentos paramétricos (BANDEIRA, 2014). 

A escolha do tratamento estatístico para essa pesquisa baseia-se em analisar o 

comportamento dos especialistas em relação a cada requisito da dimensão fatores críticos 

de sucesso para a capacidade de inovação. 

Nesse sentido, optou-se pela estatística descritiva, utilizando o coeficiente de 

variação, a moda, o coeficiente Alpha que, segundo Cronbach (2004), é uma das 

ferramentas estatísticas mais relevantes e propagadas em pesquisas envolvendo a 

construção de teste e sua aplicação. 

Destaca-se ainda que a moda permite gerar Histograma seguido de gráfico, como 

no caso de identificar a frequência das avaliações dos especialistas dentro da escala likert. 

Os dados foram analisados, compilando todas as informações colhidas dos 

especialistas, através da ferramenta Google Forms, sendo encaminhadas ao programa 

Excel para o tratamento dos dados e cálculos estatísticos para análise da presente 

pesquisa. 

 

4.5.1.1 Coeficiente Alpha de Cronbach 

 

O coeficiente Alpha de Cronbach é certamente uma das ferramentas estatísticas 

mais importantes e difundidas em pesquisas envolvendo a construção de testes e sua 

aplicação. O coeficiente alpha foi descrito em 1951 por Lee J. Cronbach (Cronbach, 

1951). É um índice utilizado para medir a confiabilidade do tipo consistência interna de 

uma escala, ou seja, para avaliar a magnitude em que os itens de um instrumento estão 

correlacionados (Cortina, 1993). O Alpha de Cronbach é a média das correlações entre 

os itens que fazem parte de um instrumento (STREINER, 2003). 

Segundo Leontitsis e Pagge (2007), o coeficiente Alpha de Cronbach é 

mensurado de acordo com a Equação: 
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Onde 𝜎𝑖
2 é a variância de cada coluna de X, ou seja, é a variância relacionada à 

cada questão de X, e 𝜎𝑟
2 é a variância da soma de cada linha de X, ou seja, é a variância 

da soma das respostas de cada sujeito. Também deve ser observado que k deve ser maior 

do que 1 para que não haja zero no denominador e n deve ser maior do que 1 para que 

não haja zero no denominador no cálculo do 𝜎𝑖
2e do 𝜎𝑖

2 Leontitsis e Pagge (2007). 

O valor mínimo aceitável para o alfa é 0,70, numa escala de 0 a 1, abaixo desse 

valor a consistência interna da escala utilizada é considerada baixa (Streiner, 2003). 

Destaca-se que há autores que aceitam valores menores que 0,70 para uma validação 

razoável e tolerante, como 0,60. 

A seguir a tabela 2 demonstra a metodologia utilizada pelo coeficiente alpha, 

validando cada linha indica um avaliador e coluna indica um item. O encontro entre um 

avaliador e um item assinala a resposta do avaliador para este item, dentro da escala. 

 

Tabela 2 - Alpha de Cronbach 

 
 

Fonte: Cronbach, 2004. 

 

Neste sentido, para se ter um valor adimensional para representar a isenção dos 

erros aleatórios das observações (a confiabilidade), divide-se o estimador pela 

variabilidade total do questionário, chegando finalmente na fórmula apresentada por 

Cronbach em 1951 (CRONBACH, 2004). 

O coeficiente Alpha de Cronbach é uma propriedade inerente do padrão de 

resposta da população estudada, não uma característica da escala por si só; ou seja, o valor 

de Alpha sofre mudanças segundo a população na qual se aplica a escala (STREINER, 

2003). 

Destaca-se que a aplicação do Alpha de Cronbach contempla pressuposto como 

o fato do questionário estar dividido e agrupado em dimensões (Cronbach, 2004), ou seja, 
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questões que tratam de um mesmo aspecto, assim o questionário apresentado nesta 

pesquisa atua sobre a dimensão fatores críticos de sucesso para a capacidade de inovação. 

No capítulo análise dos resultados é apresentando o Alpha de Cronbrach da 

dimensão-alvo da pesquisa consubstanciando a confiança do questionário realizado. Os 

cálculos para encontrar o valor de cada Alpha foram elaborados no Excel após coleta de 

dados emitida pelos especialistas. 

 

4.5.2 Validação do Instrumento de Pesquisa dos Especialistas 

 

O instrumento começa com uma apresentação sobre a pesquisa proposta, perfil 

do pesquisador e instruções de como deve responder o questionário sobre inovação 

organizacional. 

Para prosseguimento ao questionário e encontrar possíveis falhas, realizou-se a 

validação do instrumento de pesquisa com cinco profissionais, sendo eles três 

especialistas voltados para atuação direta com o setor público e dois da área acadêmica 

que também atuam neste segmento. 

No estudo piloto, existe margem para acertos no questionário, para incluir itens 

sobre os quais o pesquisador não tem certeza se vale perguntar. Mas o instrumento final 

deve conter apenas os itens que serão analisados e validados após validação do 

questionário piloto realizados pelos especialistas (BANDEIRA, 2014). 

Após o teste do instrumento de pesquisa piloto para os especialistas, os mesmos 

apontaram sugestões para melhorar o instrumento de pesquisa, que possibilitaram ao 

pesquisador melhor desempenho e validação do instrumento de pesquisa. 

Os profissionais que participaram do teste piloto para validação do instrumento 

de pesquisa apontaram as seguintes sugestões que foram devidamente corrigidas:  

- Diminuir consideravelmente o tempo de respostas do questionário por parte 

dos especialistas, objetivando ao máximo os requisitos em função da proposta de 

inovação organizacional;  

- O questionário estaria muito extenso e demandaria muito tempo para o 

especialista responder, principalmente por abordar especialistas de alto escalão das 

organizações, que possuem pouco tempo disponível; 

- Identificação do perfil dos especialistas em função da importância estratégica 

da pesquisa;  

- Reorganizar algumas perguntas para serem diretas e precisas nas respostas; 
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- Postular perguntas com margem de interpretação nacional e não local. 

 

4.6 SELEÇÃO DA AMOSTRA E ESPECIALISTAS 

 

Quanto ao estudo sobre a delimitação da pesquisa, o levantamento constatou 90 

organizações vinculadas à rede InovaGov, sendo 50 do setor público, 22 do setor privado, 

13 do terceiro setor e 5 do setor acadêmico. 

Em função de o INCA ser um instituto público, foram selecionados os 50 

especialistas em inovação da rede InovaGov vinculados ao setor público, possibilitando 

responder todos os itens do questionário, com aderência direta com suas funções 

profissionais e/ou acadêmicas, desempenhadas ao longo de suas carreiras profissionais, 

objetivando tratamento estatístico. Segundo Gil (2015), o universo da amostra é um 

conjunto bem definido de elementos que possuem determinadas características. 

O objetivo de utilizar especialistas consiste no entendimento de que estes 

profissionais sejam formadores de opinião, pois normalmente são aceitos devido ao 

amplo conhecimento da área de atuação, podendo ser acadêmicos ou tendo experiência 

onde se desenvolve a pesquisa (KAYO; SECURATO, 1997 apud NEVES, 2015). 

A seleção do especialista foi estabelecida de forma a ter aderência entre as 

respostas do questionário e a proposta do design thinking como abordagem estratégica 

aplicada à inovação, sendo que o critério de escolha dos especialistas tem base no seu 

conhecimento sobre o tema inovação organizacional.  

O perfil dos especialistas consiste no fato de que tenham atuado no setor público, 

sendo fundamental que sua atuação tenha passado pelo desempenho de funções públicas 

de gestão, como diretores, gerentes, chefes de departamento, coordenadores ou servidores 

públicos de cargos estratégicos. 

Foram encaminhados 50 questionários on line para os especialistas e posterior 

tratamento estatístico, sendo que desses 50 questionários 48 responderam, 

correspondendo a 96% de retorno, demonstrando uma boa devolução desses 

questionários.  Deve-se informar que o pesquisador trabalha como servidor público há 

três anos na Divisão de Planejamento, também atuando profissionalmente em diversas 

áreas do setor produtivo. Nesse sentido, o perfil do pesquisador facilita encontrar 

especialistas dentro da proposta da pesquisa.  

Do ponto de vista da padronização das perguntas e do potencial para transcrever 

as respostas, instrumentos distribuídos por meio eletrônico têm grande potencial 
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(BANDEIRA, 2014). E na coleta de dados, o importante não é somente coletar 

informações que deem conta dos conceitos (através dos indicadores), mas também obter 

essas informações de forma que se possa aplicar posteriormente o tratamento necessário 

à pesquisa (GERHARD et al, 2016). 

Vale ressaltar que a seleção dos especialistas foi realizada de forma intencional, 

ou seja, não probabilística, devido à falta de conhecimento do Universo. Entretanto, este 

fato não invalida o tratamento estatístico adotado pela pesquisa (TRIVIÑOS, 1987). Para 

Richardson (1999), as amostras intencionais estão relacionadas com as características 

estabelecidas e com base na intenção do pesquisador em buscar dados relacionados ao 

objeto da pesquisa (apud NEVES, 2015).  

Destaca-se que o anonimato das amostras é importante para preservar os 

especialistas, evitando qualquer problema dos especialistas em relação a instituição que 

atua, além de priorizar a liberdade de opinião do especialista. 

O quinto capítulo, a seguir, contém análise e discussão da pesquisa como um 

todo, especialmente através da coleta de dados, via questionário aos especialistas e 

tratamento estatístico das informações coletadas.  
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Com a finalidade de explorar e descrever os dados da pesquisa, este capítulo 

pretende analisar os resultados dos especialistas, como parte da validação da proposta de 

incorporação de solução de inovação, bem como evidenciar informações relevantes para 

os objetivos do estudo. 

 Os resultados, com os especialistas, são analisados e discutidos neste capítulo 

de acordo com as categorias de análise que norteiam a investigação, como avaliar o 

comportamento de cada requisito, advindo da dimensão capacidade de inovação. 

 Com o resultado da pesquisa através de questionário adequado, tornou-se 

possível identificar o comportamento dos especialistas em função dos requisitos 

apresentados direcionando o pesquisador para a construção mais adequada da proposta 

de inovação em processos com aplicação da abordagem design thinking. 

 

5.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS ESPECIALISTAS 

 

As análises descritas através do resultado da pesquisa inerente aos especialistas 

são realizadas conforme narrado no capítulo da metodologia. Nesse sentido utilizam-se 

procedimentos estatísticos para proporcionar análise do comportamento dos especialistas 

em função da proposta de inovação em processos com aplicação da abordagem design 

thinking. 

Também é avaliada a distribuição das respostas por meio do comportamento dos 

requisitos em função da inovação organizacional através de gráficos e tabelas, observando 

os destaques das condutas dos especialistas para o alicerce da construção de um ambiente 

inovador. 

Para a dimensão capacidade de inovação, com seus respectivos requisitos, foi 

calculado o Alpha de Cronbach, tendo como objetivo analisar o grau de confiabilidade 

do questionário. 

Inicialmente, o tratamento dos dados coletados, mediante a aplicação de 

questionário, evidencia os perfis dos especialistas pesquisados, conforme demonstrado 

nos gráficos 5, 6, 7 e 8. 
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Gráfico 5 – Ramos de atividades das organizações dos especialistas 

 

 

Fonte: Autor (2018)  

 

 

Gráfico 6 – Distribuição dos especialistas entre profissionais e acadêmicos 

 

Fonte: Autor (2018) 
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Gráfico 7 – Poderes de atuação dos especialistas 

 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

 

 

Gráfico 8 – Tempo de experiência dos especialistas 

 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

5.1.1 Dimensão Capacidade de Inovação 

 

A dimensão capacidade de inovação que compõe a proposta de inovação em 

processos com aplicação da abordagem design thinking é constituída por requisitos e 

critérios oriundos de diretrizes como Manual Frascatti, Manual de Oslo, ambas 
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publicações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

além da Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica (PINTEC) do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), autores do levantamento bibliográfico e toda 

composição do quadro 6, tendo como critérios os elencados a seguir: 

 

- C.I.1: Liderança comprometida com a inovação 

- C.I.2: Cultura de inovação 

- C.I.3: Aprendizagem organizacional 

- C.I.4: Estratégia orientada à inovação 

- C.I.5: Estrutura favorável à inovação 

- C.I.6: Recursos financeiros disponíveis para a inovação 

- C.I.7: Pessoas orientadas à inovação 

- C.I.8: Marketing para a inovação 

- C.I.9: Processos habilitadores da inovação 

- C.I.10: Relacionamentos com ambiente externo 

 

Esses critérios e consequentemente os seus requisitos foram selecionados com 

base nas diretrizes apresentadas no capitulo quatro, quadro 6, devido aos impactos 

ocasionados para a inovação com premissas do design thinking. 

Nesta parte do questionário trabalhou-se sobre o grau de relevância de cada 

afirmação das perguntas realizadas aos especialistas, que objetiva avaliar a relação dos 

participantes da amostra na sua relação com a dimensão capacidade de inovação e seus 

referidos requisitos. 

Para encontrar o posicionamento dos especialistas em função da dimensão 

capacidade de inovação o questionário utilizou-se de suas assertivas das perguntas de 

número 01 a 10. Para avaliar o nível de confiabilidade deste questionário, respondido por 

48 especialistas, tem-se o coeficiente apresentado na tabela 3. 
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Tabela 3 – Alpha de Cronbach da dimensão capacidade de inovação 

 

 

Dimensão 

 

 Alpha de Cronbach  

Capacidade de 

inovação 
 0,913255 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

Diante da tabela 3, percebe-se um coeficiente elevado, demonstrando um grau 

de confiança a partir da variância dos itens individuais e a variância da soma dos itens de 

cada avaliador, considerando o questionário da presente pesquisa e a mesma escala de 

medição. 

A tabela 4 demonstra a avaliação dos requisitos da dimensão capacidade de 

inovação pelos especialistas consultados através de questionário. 
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Tabela 4 - Avaliação dos Requisitos da Dimensão Capacidade de Inovação 

Crité-
rios 

Requisitos 
%  

Força (5 e 4) 
%  

Neutro (3) 
% 

 Fraqueza (2 e 1) 

C.I.1 

 

Contar com apoio e compromisso da alta administração 

para o sucesso das iniciativas de inovação. 
83,3 0,0 16,7 

C.I.2 

Desenvolver uma cultura inovadora através do 

empowerment, com a promoção de um clima 

organizacional que estimule os trabalhadores a sentirem 

que possuem certo grau de autonomia, gerando um alto 

grau de envolvimento e comprometimento das pessoas. 

22,9 6,2 70,9 

C.I.3 

Processar, interpretar, codificar, manipular e acessar 

informações e conhecimento de forma intencional e 

direcionada para reduzir incertezas e ambiguidades 

inerentes à inovação. 

68,8 12,5 18,7 

C.I.4 

Orientar a configuração dos recursos, serviços, processos 

e sistemas que organizações adotam para lidar com 

incertezas existentes em seu ambiente. 

27,1 4,2 68,7 

C.I.5 
Quebrar barreiras entre funções, departamentos e grupos 

para que ideias inovadoras surjam. 
16,7 4,2 79,1 

C.I.6 
Disponibilizar e alocar corretamente recursos para 

assegurar os resultados competitivos da organização. 
25,0 8,3 66,7 

C.I.7 

Direcionar esforços para a gestão de pessoas, 

prioritariamente focados na criação e manutenção de um 

ambiente favorável à inovação. Práticas incluem os 

métodos de recrutamento, os estímulos para lidar com 

desafios da inovação, e a implantação de ferramentas de 

gerenciamento de desempenho e desenvolvimento de 

carreira. 

60,4 2,1 37,5 

C.I.8 

Garantir que a voz do usuário do serviço seja ouvida por 

aqueles que decidem sobre quais iniciativas de inovação 

devem ser desenvolvidas e quais devem ser abandonadas, 

para avaliar o sucesso de uma inovação. 

16,7 10,4 72,9 

C.I.9 

Estabelecer procedimentos, técnicas ou práticas que 

possam ser executados dentro da organização em um 

esforço para apoiar a  

transformação dos recursos em prol das iniciativas de 

inovação, na forma de melhorias organizacionais que 

proporcionem, por exemplo, a criação de novos serviços. 

29,2 10,4 60,4 

C.I.10 

Prospectar ideias valiosas advindas de usuários, 

fornecedores, universidades e outras organizações, a fim 

de orientar esforços de inovação, facilitar o fluxo de 

informações e conhecimentos e criar redes de contato e 

cooperação. 

35,4 2,1 62,5 

Fonte: Autor 2018 
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Através da tabela 4 pôde-se elaborar o item 5.1.2 que demonstra um elenco de 

fatores restritivos à inovação no setor público. 

  

5.1.2 Barreiras relevantes à inovação no setor público 

 

Ocorre que a palavra “inovação” não é um feitiço mágico que, uma vez falado, 

torna as empresas mais inventivas, criativas e empreendedoras. A palavra pode ser 

proferida por um CEO falando com funcionários ou analistas de Wall Street. Pode ser 

estampada na porta de um novo centro de inovação no Vale do Silício. Pode até mesmo 

ser inserida nos cargos das pessoas. 

Mas há questões espinhosas culturais, estratégicas, políticas e orçamentárias que 

devem ser enfrentadas pelos líderes se eles quiserem garantir que suas organizações 

possam ser entusiastas – em vez de hostis – a novas ideias. 

Na presente pesquisa, buscou-se identificar, mediante a aplicação de 

questionário endereçado aos membros da Rede de Inovação no Setor Público (InovaGov), 

os principais desafios passíveis de serem enfrentados na geração de um ambiente 

organizacional de inovação, detectando as diversas capacidades (mais e menos 

desenvolvidas) relacionadas à inovação no setor público, através do diagnóstico de 

organizações que já possuam a abordagem do design thinking implementada e/ou em 

processo avançado de implementação.  Para ser construtivo, também indagou-se sobre os 

elementos que promovem a inovação. As respostas de 48 líderes em estratégia e inovação 

foram esclarecedoras. 
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Gráfico 9 – Barreiras relevantes à inovação no setor público 

 

 

Fonte: Autor (2018)  

 

 

Os pesquisados foram convidados a avaliarem os fatores críticos de sucesso à 

inovação organizacional, sendo que 80% das principais barreiras foram citadas por pelo 

menos um terço dos respondentes, conforme pode ser observado no gráfico 9.  Eis abaixo 

análises e relatos de um rol de evidências verificadas na pesquisa: 

 

Estrutura desfavorável à inovação (citada por 79,1% dos respondentes) 

 

 Algumas unidades organizacionais ou setores acreditam que já estão fazendo 

inovação por conta própria e que qualquer tipo de nova iniciativa organizacional acaba 

“invadindo o seu terreno” e potencialmente competindo por recursos. É comum a crença 

de que o “escolhido” pelo líder do momento, seja um novo diretor de inovação ou de 

função equivalente, desistirá da iniciativa se for ignorado. 

“Sempre que você começa algo novo [uma iniciativa de inovação], que atravessa 

muitas áreas, há risco potencial de as pessoas se sentirem invadidas em seu quintal”, diz 

um líder do ramo da Regulação. 

Foi possível observar que os líderes seniores podem não ser capazes de eliminar 

todas as disputas políticas, mas podem ser claros sobre o que se espera que o grupo de 

inovação ou de novos serviços faça e como os outros recursos organizacionais envolvidos 

devem apoiá-lo.   
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Falta de cultura de inovação (70,9% dos especialistas) 

 

Os propositores de mudanças que tentam conduzir experimentos, raramente são 

recebidos de braços abertos - especialmente quando estão trabalhando em uma ideia que 

pode influenciar em serviços estáveis ou impactar o modelo de gestão atual. 

E grandes organizações, como os elefantes, têm memórias longas. “Muitos 

veteranos podem lembrar - e terão prazer em detalhar nas reuniões - todas as tentativas 

históricas [de inovação] que não deram certo - e pode não ter sido a hora certa”, relata 

uma liderança do ramo da Saúde. 

Influenciar a cultura em organizações estabelecidas pode parecer, às vezes, como 

tentar entrar em um museu de arte e fazer apenas alguns pequenos ajustes nas estátuas de 

mármore: ninguém quer que você faça isso, e quase tudo o que você fizer provocará uma 

forte reação. Mas criar novos lugares onde as pessoas possam se reunir para trabalhar em 

projetos - subculturas dentro da cultura maior - pode ser construtivo. Assim, é possível 

projetar novos tipos de incentivos, reconhecendo e recompensando os comportamentos 

que se deseja incentivar e trazendo pontos de vista e tipos de talentos novos e mais 

diversificados para a organização. 

 

Estratégia não orientada à inovação (68,7% dos especialistas) 

 

Essa resposta inclui uma série de falhas. Os funcionários têm a visão clara sobre 

o tipo de inovação que deveriam fazer? Eles estão procurando ideias para agilizar as 

operações e atender melhor os usuários ou desenvolver novos modelos de gestão em torno 

dos serviços existentes? Sem uma estratégia coerente e uma visão clara do que a 

organização almeja alcançar, os esforços de inovação acabam dispersos e isolados. 

 

Escassez de recursos financeiros destinados à inovação (66,7% dos respondentes) 

 

Em muitas das organizações pesquisadas, em setores como energia e tecnologia, 

os orçamentos limitados não configuram uma barreira. Ao longo de décadas, esses setores 

investiram fortemente em Pesquisa & Desenvolvimento, gerando novas ideias que 

contribuíram para alavancar a instituição. Mas quase 67% dos pesquisados disseram que 

seus esforços de inovação contam com orçamentos bem discretos para o fomento da 

atividade inovadora. Além disso, muitos desses orçamentos mais baixos estão em setores 
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que, historicamente, não contaram com um departamento de Pesquisa & 

Desenvolvimento. 

Na maioria dos casos, esse nível de orçamento viabiliza uma pequena equipe de 

inovação que pode estar desempenhando algum trabalho de desenvolvimento de conceito, 

observando tendências ou treinando funcionários em metodologias de inovação, mas não 

tendo um impacto amplo na organização como um todo. 

"Com um orçamento pouco representativo, parece que o trabalho é construir 

um argumento para o investimento em inovação versus o trabalho da própria inovação", 

diz um líder do setor da saúde que dirigiu o setor de inovação da sua organização até o 

ano passado (2017). O mesmo pesquisado ainda sugere que esse tipo de recurso deve ser 

usado para "capacitar a gerência sênior" com alguns exemplos de projetos concretos que 

"serão a chave para liberar mais recursos para um programa de inovação". 

 

Ausência de processos habilitadores da inovação (60,4% dos pesquisados) 

 

Os pesquisados foram indagados sobre duas barreiras: quão bem sua organização 

“capta” sinais de mudança e quão bem ela age sobre eles? Apenas 18% dos respondentes 

disseram que suas organizações tinham problemas com o primeiro - portanto, na maioria 

das instituições, há a conscientização de observar atores disruptivos que entram em seu 

setor ou modificam os comportamentos dos usuários. O problema reside na capacidade 

de resposta a esses sinais. Quando algo importante é constatado, que mecanismos existem 

para estabelecer colaborações com fornecedores externos ou executar um teste piloto 

rápido que demande participação multissetorial? 

Curiosamente, os pesquisados disseram que o menos significativo foi a “falta de 

apoio do líder”; apenas 16,7% dos respondentes disseram que isso restringia a inovação 

em sua organização. 

O que pode ajudar à capacidade de inovação? A definição de expectativas claras 

sobre o porquê a inovação é necessária. Reconhecimento apropriado e incentivo para as 

pessoas que se envolvem em fazer mudanças positivas acontecerem. Comunicação 

regular e construção de pontes entre as equipes de inovação, demais setores e unidades 

organizacionais de que aquelas necessitem como parceiros. Indicadores de progresso que 

demonstrem não apenas o desempenho do grupo de inovação, mas também dos setores e 

unidades organizacionais com os quais trabalham para implementar suas ideias. 
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Um facilitador-chave da inovação, referenciado por mais da metade dos 

respondentes da pesquisa, foi a “capacidade de testar, aprender e repetir”.  

Finalmente, o compromisso de longo prazo é essencial. As culturas 

organizacionais rejeitam muitas iniciativas novas se as pessoas acreditarem que serão 

elevadas à categoria de sensação do momento, pois se trataria de um modismo, algo 

temporário e fugaz.  Quando líderes discursam sobre inovação, eles precisam deixar claro 

que é como um regime de exercício diário e não uma ação mágica que entrega resultados 

instantâneos. 

 

5.1.3 Histograma da dimensão capacidade de inovação 

 

Histograma, também conhecido como distribuição de frequências é um gráfico 

de colunas utilizado na estatística. A distribuição de frequências é composta de vários 

retângulos adjacentes, representado na tabela de frequências com informações (valores 

agrupados por classes) de um conjunto de valores. Na escala horizontal, marcam-se os 

intervalos de classes, e cada intervalo corresponde como a base de cada retângulo ou 

barra; na escala vertical, marcam-se as alturas dos retângulos ou barra, que são as 

respectivas frequências absolutas das classes (LOPES, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 - Histograma da frequência das avaliações dos requisitos pelos especialistas 
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Fonte: Autor (2018) 

 

O gráfico 10 apresenta o histograma contendo a frequência de todos os requisitos 

que obtiveram avaliação dos 48 especialistas nas escalas de 1 (Discordo totalmente) a 5 

(Concordo totalmente). Fica evidenciado o posicionamento global dos especialistas, pelo 

fato de cerca de 2/3 dos pesquisados terem concentrado suas respostas nas escalas entre 

1 e 3, demonstrando a vastidão de barreiras como desafios passíveis de serem enfrentados 

na geração de um ambiente de inovação, quanto aos requisitos apresentados na dimensão 

fatores críticos para a capacidade de inovação. 

Por fim, vale ressaltar que a distribuição de frequências, representada no gráfico 

10, representa a interpretação dos especialistas para os critérios e requisitos apresentados 

via questionário, configurando um insumo relevante para a formulação da proposta de 

incorporação de solução de inovação demonstrada nos itens a seguir, a começar pela 

apresentação da organização-alvo para a adesão da abordagem do design thinking. 

 

5.1.4 Contribuições extras dos especialistas 

 

A proposta de inovação em processos com aplicação da abordagem design 

thinking utiliza-se da pesquisa bibliográfica, levantamento documental e pesquisa com 

especialistas para coleta de dados, onde na etapa sobre consulta à opinião dos 

especialistas, encontra-se disponibilizado espaço para os mesmos apresentarem suas 

sugestões e orientações. 
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A seguir, a tabela 5 apresenta as contribuições extras apresentadas pelos 

especialistas colhidas no questionário sobre inovação organizacional, na dimensão fatores 

críticos de sucesso para a capacidade de inovação. 

 

Tabela 5 – Contribuições extras dos Especialistas 

 

 

Número Contribuições extras dos Especialistas 

1 
Considero que deve haver mecanismos de estímulo à potencialização de parcerias entre 

instituições públicas. 

2 
Iniciativas relacionadas à inovação com uso do design thinking são recentes na instituição, 

o que dificulta uma avaliação mais precisa do tema. 

3 

Considero também interessante a formalização de premiação, assim como ocorre com o 

“inovare” no âmbito da Justiça para o reconhecimento (naquele caso) de boas práticas que 

qualificam a segmento do judiciário. 

4 Capacitação e habilitação comprobatória para a alta administração no quesito inovação. 

5 

A universidade pública na qual trabalho sofre um alto risco de extinção, caso não seja 

reformulada sua gestão, de cima abaixo. O modelo tradicional adotado é totalmente 

obsoleto e há uma aversão, quase geral, à mudança. 

6 

No serviço público onde trabalho (secretaria de saúde), assim como na maioria, há um 

caminho longo a ser perseguido para alcançarmos resultados mais satisfatórios nas questões 

gerenciais e muitas interfaces e conhecimento da organização como um todo, embora cada 

vez mais haja o envolvimento dos gestores e suas equipes na construção de ferramentas 

mais eficazes e resolutivas, de forma ascendente, levando-se em consideração os diferentes 

saberes. 

7 

Respondi o questionário com base no que percebia à época em que integrava a gestão (seja 

como substituto ou como titular) e no que percebo hoje, sem ocupar cargo de chefia. 

Ressalto que ainda é razoavelmente embrionário dentro dessa instituição o termo "design 

thinking". 

8 

Infelizmente a cultura arraigada em nosso setor público dificulta ou quase anula inovações 

tão necessárias. Assim também no setor privado gerido, ainda, de forma arcaica onde 

poucas empresas nacionais conseguem se desvincular dos "jeitinhos" comuns no cenário 

brasileiro e implementar inovações capazes de fazê-las sobressaírem no mercado. 

9 
Definir estrategicamente as necessidades e oportunidades para a inovação no intuito de 

propiciar à sociedade a participação e sustentação dos serviços públicos. 

Fonte: Autor (2018). 

 

A tabela 5 apresenta contribuições dos especialistas, entretanto a maioria das 

contribuições representa uma ratificação das questões definidas na dimensão fatores 

críticos de sucesso para a capacidade de inovação, realizadas no questionário da pesquisa. 

Contudo, é importante destacá-las, pois demonstra um ato voluntário dos especialistas em 

concordarem com os critérios e requisitos apresentados, além de colocar suas 

manifestações, opiniões e ratificações de “próprio punho”, criando a interpretação de que 

concordam plenamente com todo o conteúdo e proposta da presente pesquisa. 

Ainda que as contribuições sejam ratificações das questões apresentadas, vale 

destacar que mais de um especialista sugeriu mecanismos de capacitação, premiação e 
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estímulos às parcerias entre as instituições públicas, caracterizando a necessidade 

proeminente destas iniciativas para os gestores públicos. 

O sexto capítulo apresenta as conclusões e propostas de trabalhos futuros. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A presente pesquisa teve por objetivo geral evidenciar o estágio atual de um rol 

de fatores críticos de sucesso viabilizadores da atividade inovadora no setor público 

federal brasileiro. Este objetivo emergiu do problema da pesquisa que residiu na 

ausência de um ambiente organizacional adequado para o fomento à inovação de 

processos em uma organização pública da área da saúde. 

O objetivo da pesquisa foi atingido através de uma investigação realizada por 

estudo bibliográfico, análise documental e questionário realizado com especialistas, 

voltado para a dimensão fatores críticos de sucesso para a capacidade de inovação, 

corroborando com o alicerce necessário para a construção da proposta de aplicação da 

abordagem design thinking para inovação em processos. 

Para realizar a pesquisa e atingir os objetivos específicos, identificou-se na 

literatura o arcabouço teórico relativo à inovação, as ferramentas da abordagem design 

thinking, analisando-se também a realidade organização-alvo, desenvolvendo-se a 

proposta de solução de inovação de processos pela aplicação do design thinking através 

de workshops promovidos pelo Laboratório de Inovação do INCA. 

Quanto ao elenco de fatores restritivos à inovação no setor público, buscou-se 

identificar, mediante a aplicação de questionário endereçado aos membros da Rede de 

Inovação no Setor Público (InovaGov), os principais desafios passíveis de serem 

enfrentados na geração de um ambiente organizacional de inovação, detectando as 

diversas capacidades (mais e menos desenvolvidas) relacionadas à inovação no setor 

público. 

Nesse sentido, 80% das principais barreiras foram citadas por pelo menos um 

terço dos especialistas, tendo como fator de destaque a estrutura desfavorável à inovação, 

citada por 79,1% dos respondentes. 

Ainda em relação às evidências coletadas pelo questionário, os especialistas 

disseram que o menos significativo foi a “falta de apoio do líder”; apenas 16,7% dos 

respondentes disseram que isso restringia a inovação em sua organização. 

Considerando a distribuição das respostas dos especialistas, foi possível analisar 

o comportamento da opinião dos mesmos.  Nesse sentido, obteve-se um histograma 

evidenciando o posicionamento global dos especialistas, pelo fato de cerca de 2/3 dos 

respondentes terem concentrado suas respostas nas escalas entre 1 e 3, demonstrando a 

vastidão de barreiras como desafios passíveis de serem enfrentados na geração de um 
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ambiente de inovação, quanto aos requisitos apresentados na dimensão fatores críticos 

para a capacidade de inovação. 

Para a dimensão fatores críticos de sucesso para a capacidade de inovação, com 

seus respectivos critérios e requisitos, foi calculado um alpha de Cronbach elevado de 

0,913255; comprovando o grau de confiabilidade do questionário.  

Outrossim, da análise realizada, considera-se que a dinâmica multidisciplinar e 

não-linear características da metodologia baseada no design thinking poderão ser mais 

facilmente interiorizadas através de adaptações do modelo proposto pela D-school, por 

ser mais intuitivo através da ampla variedade de ferramentas disponibilizadas de forma 

gratuita e até interativa, que explicam e apoiam a execução das várias atividades 

associadas a cada etapa dos processos. 

Por fim, a proposta desenvolvida nesta dissertação procurou viabilizar o design 

thinking como uma abordagem útil que aplica, de forma sistematizada, o pensamento 

criativo e crítico para compreender, visualizar e descrever os problemas complexos ou 

mal estruturados e, em seguida, desenvolver soluções práticas para resolvê-los. O 

princípio fundamental a esta ideia é que para se criar um produto ou serviço inovadores, 

é necessário desenvolver empatia com os usuários (numa ótica de co-criação), tendo em 

vista atingir-se um profundo entendimento sobre quais são as suas verdadeiras 

necessidades, desejos e aspirações. 

 

6.1 Contribuição Científica e Prática 

 

Dado o cenário de escassez de recursos e demandas crescentes da sociedade por 

serviços públicos, torna-se relevante a compreensão das principais características do 

design thinking que contribuem para a mitigação das incertezas em projetos. 

A proposta de inovação apresentada no estudo leva em consideração a interseção 

de 3 perspectivas: solução desejável, financeiramente viável e tecnicamente possível; 

tendo como entrega principal o protótipo da solução. 

Conforme pode ser observado nesta pesquisa, a abordagem do design thinking 

estimula a organização a concentrar seus processos na geração de empatia com todos os 

stakeholders, tornando-os parte ativa na elaboração das soluções, reduzindo os problemas 

de comunicação e da diversidade de interesses das partes interessadas. 
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Face o exposto, algumas técnicas e ferramentas demonstradas nesta pesquisa 

contribuem para o estímulo do pensamento criativo, como os workshops de inovação e o 

estabelecimento de ambientes que incentivem a atividade inovadora. 

Por fim, vale ressaltar que a Diretora Geral do Instituto atestou a relevância desta 

dissertação em declaração constante no apêndice D.  

  

6.2 Sugestões para pesquisas futuras 

 

Os resultados do trabalho realizado neste estudo podem revelar-se importantes 

para a promoção de uma melhor compreensão e adoção, pelas organizações públicas 

brasileiras, dos processos criativos baseados no design thinking. 

No que tange às restrições observadas ao longo da elaboração desta dissertação, 

aponta-se como fator limitador do estudo a escassez de publicações que evidenciem as 

mudanças que são necessárias ocorrer, em nível de ambiente e processos organizacionais, 

para que a abordagem do design thinking seja implementada com sucesso. 

Para trabalhos futuros, propõe-se estudar métodos ágeis e potencialmente viáveis 

para as organizações públicas brasileiras aderirem, como o Canvas e o Design Sprint, para 

assegurar a continuidade de aplicação das características do design thinking na fase de 

implementação de solução inovadora. 

Finalmente, tem-se toda a bibliografia que orientou o desdobramento da 

dissertação e os apêndices referentes à pesquisa.  
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Apêndice A - Questionário – Orientações e levantamento de perfis dos especialistas 

 

 

Rio de Janeiro, 1º de agosto de 2018 

Prezado (a) Especialista, 

 

Meu nome é Leandro Goulart e sou mestrando do curso Sistemas de Gestão pela 

Universidade Federal Fluminense, localizada no Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, 

também desempenho o papel de Analista em Ciência & Tecnologia pelo Ministério da 

Saúde, alocado na Divisão de Planejamento do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o 

qual é vinculado à Rede de Inovação no Setor Público (InovaGov).  

Preciso da sua ajuda para viabilizar esta pesquisa, que busca propor a incorporação 

de solução de inovação em processo baseada em premissas da abordagem do design 

thinking. Para tanto, peço que responda a este questionário, destinado a profissionais e 

acadêmicos/consultores com conhecimentos e/ou experiência em gestão, voltados à 

inovação e design thinking.  

 

Suas respostas serão tratadas de forma anônima. 

 

Seção A - Informações Preliminares 

 

As questões a seguir visam caracterizar o perfil profissional e/ou acadêmico dos 

especialistas que respondem à pesquisa. 

 

A.1 - Ramo de atividade da Instituição (questão aberta) 

  

A.2 - Assinale a (s) opção (ões) que se aplica (m) ao seu caso. Você poderá assinalar uma 

ou ambas as opções. 

• Profissionais que atuam (ou já atuaram) no segmento de administração pública, com 

conhecimentos e/ou experiência vinculados ao objeto da pesquisa. 

• Professores e/ou Consultores que atuam (ou já atuaram) no segmento de 

administração pública, com conhecimentos e/ou experiência vinculados ao objeto da 

pesquisa. 
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A.3 - Assinale a (s) opção (ões) que se aplica (m) ao seu caso. Você poderá assinalar uma 

ou todas as opções. Qual  o “poder” que atuou (ou atua) como profissional ou 

acadêmico/consultor? 

 

 Executivo; 

 Judiciário; 

 Legislativo. 

 

A.4 – Assinale a opção que se aplica ao seu caso. Quanto tempo atuou (ou atua) como 

profissional ou acadêmico voltado para a administração pública. 

 

 Até 7 anos 

 De 8 anos a 19 anos 

 Acima de 20 anos 

 

Seção B – Curriculum Resumido 

 

Por favor, registre informações resumidas do seu Curriculum Vitae, contendo 

informações como cargo ou função que ocupou ou ocupa, formação acadêmica, 

conhecimento (em áreas ou temas ligados ao foco da pesquisa - inovação baseada em 

premissas da abordagem do design thinking), experiência profissional, organização que 

atuou ou atua como profissional ou acadêmico/consultor e outras informações 

pertinentes. 

 

Seção C – Introdução 

 

O objetivo desse questionário é avaliar o nível de relevância dos principais desafios 

passíveis de serem enfrentados na geração de um ambiente de inovação, identificando as 

diversas capacidades (mais e menos desenvolvidas) relacionadas à inovação no setor 

público, através do diagnóstico de organizações que já possuam a abordagem do design 

thinking implementada ou em fase de implementação. 
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Seção D - Como Responder a este Questionário 

 

Para responder ao questionário (que é composto do aspecto fatores críticos de sucesso 

para a capacidade de inovação), informe qual é o nível de observância/relevância de cada 

questão para a construção de uma proposta de inovação em processos com aplicação da 

abordagem design thinking, conforme escala a seguir:  

5-Concordo totalmente - O requisito é plenamente constatado na organização. 

4-Concordo parcialmente-O requisito é bastante constatado na organização. 

3-IndiferenteO requisito não é percebido na organização (incipiente). 

2-Discordo parcialmenteO requisito é discretamente percebido na organização. 

1-Discordo totalmenteO requisito é completamente negligenciado pela organização. 

 

Seção E - Questões Opcionais 

Após concluir as respostas é aberto espaço para o especialista, caso queira, complementar 

informações fornecidas e sugerir outros critérios que não foram abordados ou não 

contemplados, objetivando enriquecer a pesquisa em seu conteúdo. 
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Apêndice B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Estimado (a) Participante, 

 Você está sendo convidado(a) a participar, voluntariamente, da pesquisa supracitada. 

Sua opinião é de fundamental importância, dado que preenche os requisitos de 

experiência e conhecimento no campo da inovação organizacional. 

 Se concordar em participar, você será solicitado a preencher um questionário hospedado 

na ferramenta "Google Forms". 

 As informações concedidas não representam nenhum risco ou dano pessoal, sendo que 

os procedimentos adotados obedecerão a todo e quaisquer princípios éticos. Todas as 

informações prestadas serão tratadas de forma anônima e confidencial. Os responsáveis 

pela pesquisa comprometem-se em divulgar os dados coletados somente através de 

publicações acadêmicas e científicas. 

 Enfatiza-se que o Sr(a) terá a total liberdade para desistir de participar do estudo antes 

da respectiva publicação do mesmo, e que essa decisão não implicará em prejuízo ou 

desconforto pessoal, bastando encaminhar a sua solicitação de desistência para o e-mail 

leandro.lgr@gmail.com. 

 Face o exposto, por meio deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, declaro 

que recebi explicações claras e detalhadas quanto aos objetivos do presente questionário. 

Afirmo, também, que fui esclarecido sobre a garantia de privacidade quanto às 

informações que forneci e que estou ciente de que os dados coletados serão divulgados 

em publicações acadêmicas e científicas. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:leandro.lgr@gmail.com


102 
 

Apêndice C - Questionário - Fatores críticos de sucesso para a capacidade de inovação 
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108 
 

Apêndice D - Declaração da Diretora Geral do INCA – Relevância da pesquisa 
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Apêndice E – Pesquisa documental – Acordo de cooperação técnica da rede federal 

“InovaGov” 
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Apêndice F - Pesquisa documental – Portaria de criação do “Laboratório de Inovação do 

INCA” 
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Apêndice G - Design Thinking – Ferramentas propostas para aplicação em workshops 

 

Fonte: Caixa de Ferramentas de Design Thinking (ANAC, 2018) 

− Etapa Entendimento: Análise SWOT; Mapa de stakeholders; Alinhamento de Conhecimentos. 

 

Análise SWOT

Criado sobre as ideias do Nesta

Desafio Inicial

Qual é o desafio que 
motivou a oficina?

Situação do desafio

Qual é a situação (ou 
situações) que demostram a 

existência deste desafio inicial?

Quais são as forças 
relacionadas à situação?

Quais são as 
oportunidades 

relacionadas à situação?

Quais são as fraquezas 
relacionadas à situação?

Quais são as ameaças 
relacionadas à situação?

1

2

5

7

6

8
Tema do desafio

Qual é a tema do desafio 
inicial? Todo desafio possui 

um assunto ou tema 

3

Quais são os problemas 
dentro do desafio inicial?

Um problema complexo 
tem diversos outros 

problemas que 
interagem e se 

relacionam. Quais 
seriam estes 

problemas? Analise as 
fraquezas e ameaças 
para identificar estes 

problemas

9

Quais são os fatores 
internos 

(organizacionais) que 
são positivos à situação 

do desafio?

Quais são os fatores 
internos 

(organizacionais) que 
são negativos à 

situação do desafio?

Quais são os fatores 
externos (ambientais e 
conjunturais) que são 

positivos à situação do 
desafio?

Quais são os fatores 
externos (ambientais 
ou conjunturais) que 

são negativos à 
situação do desafio?

Organizações do desafio?
4

A situação do desafio esta 
relacionada a quais 

organizações públicas,  privadas 
ou da sociedade?
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Mapa de stakeholders

Criado sobre as ideias do Nesta

Quais são os problemas 
dentro do desafio inicial?

Um problema complexo 
tem diversos outros 

problemas que 
interagem e se 

relacionam. Quais 
seriam estes 

problemas? Analise as 
fraquezas e ameaças 
para identificar estes 

problemas

Quem é impactado 
direta e indiretamente 

pelos problemas ?

Para cada problema, 
identifique  quais são 

as pessoas que sofrem  
de forma direta e 

imediata os efeitos do 
problema?

Para cada problema, 
identifique quais são as 
pessoas que sofrem de 

forma indireta ou 
colateral os efeitos do 

problema?

Quais são os efeitos do 
problemas nos atores 

impactados?

Para cada pessoa 
impactada identifique 
quais são os efeitos e 

consequências de 
problema.  

Por que acontecem estes 
problemas ?

Para cada problema, 
identifique quais são as 

causas ou fatores 
contribuintes que 

provocam ou 
favorecem o 

surgimento do 
problema.

1 2 3 4
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Alinhamento de Conhecimentos

Criado sobre as ideias da Escola Design Thinking

Quem pode nos ensinar 
sobre o que queremos 

conhecer?

Onde ou como podemos 
encontrar o queremos 

conhecer?

O que nós ainda 
precisamos conhecer 

sobre o nosso desafio?

O que nós já sabemos 
sobre o nosso desafio 

inicial?

Sobre o desafio inicial 
ou seu tema o que nós 
realmente já sabemos 

sobre o tema, 
problema,  impactos, 

contexto, etc?

O que ainda falta 
aprender sobre o 

desafio inicial para 
conseguirmos 

compreendê-lo melhor? 

Exemplos de “quem”:

1. Pessoas que
criaram, executam
ou são usuários de
produtos

2. Especialistas no
assunto

3. Relatórios, livros,
artigos, verbetes

4. Ações de
aprendizagem

1. Como serão
obtidas as
informações das
pessoas?
Questionários
online? Entrevistas
presenciais?
Observação da
experiência do
usuário?

2. Se existe uma
pessoa específica
quais são os seus
canais de contato?

3. Quais páginas na
internet eu posso
encontrar livros,
artigos, verbetes,
etc?

1 2 3 4
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− Etapa Observação: Preparação da Imersão; Descoberta de Insights. 

 

Descoberta de Insights 

Criado sobre as ideias da Escola Design Thinking e do Mind Lab

Infira razões Descubra insightsIdentifique padrões Descreva evidências

Descreva ou transcreva fatos,  
dados e depoimentos, isto é, 
as evidências obtidas a partir 
do aprendizado realizado nas 

atividades anteriores.
Descreva a evidência como 
ela se apresenta, não a sua 

interpretação sobre ela 

Quais padrões de 
comportamento ou efeitos 

recorrentes podem ser 
identificados por meio do 

agrupamento de  
evidências que tenham 

relação entre si?  

Para cada padrão 
mapeado faça inferências 
sobre quais são as razões 
que levam à existência do 

padrão ou efeito. Em 
geral, os padrões surgem 

das necessidades das 
pessoas impactadas

Para cada padrão 
escreva uma frase que 

sintetize uma 
descoberta sobre ele

1 2 3 4
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Entrevista Sombra Vivência

Preparação da Imersão

Criado sobre as ideias da IDEO, da Escola Design Thinking e do MindLab. 

Ouvir o que as pessoas dizem que fazem Observar o que as pessoas fazem Fazer o que as pessoas fazem:

Quem?

Como?

Qual é perfil de quem será entrevistado? 
Onde estas pessoas podem ser 

encontradas?

Por que?

Por que é importante entrevistar estas 
pessoas? O que se quer aprender com a 

entrevista?

Como será feita a entrevista? Qual é o 
roteiro da entrevista? Quantas entrevistas 

serão feitas? Quantas pessoas do grupo 
participarão da entrevista? 

Quem?

Como?

Qual é perfil de quem será observado? 
Onde estas pessoas podem ser 

encontradas?

Por que?

Por que é importante observar estas 
pessoas? O que se quer aprender com a 

observação?

Como será feita a observação? Onde será 
feita a observação?  Qual será a duração 

da observação? Quantas observações serão 
feitas? 

Quem?

Como?

Qual é o perfil de quem vivencia a situação 
que será experimentada?

Por que?

Por que é importante sentir na pele a 
situação? O que se quer aprender com a 

experiência?

Como será feita a vivência da situação? 
Como será a preparação da pessoa que 

fará a experimentação? Qual será a 
duração da vivência? 

2 31
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− Etapa Ponto de Vista: Jornada do Usuário; Construção de Persona; Redefinição do Desafio Inicial. 

 

Jornada do Usuário

Criado sobre as ideias do Mind Lab e do Laboratorio de Gobierno (Chile) 

Interação do 
usuário 

Emoção

Observações

Descreva quais são as 
ações feitas pelo 

usuário?

Marque qual é a 
emoção sentida pelo 

usuário em cada ponto 
de interação

Registre  informações 
relevantes da interação 

do usuário

1

2

3

Pesquisar 
na internet

Primeiros 
resultados 
mostram 

lojas

Não há aviso 
de que a 
venda é 

proibida para 
menores

Entrar no 
site

Data de 
nascimento 

não é 
obrigatória

Fazer 
cadastro

Não há aviso 
de que a 
venda é 

proibida para 
menores

Pesquisar 
produtos

Não há aviso 
de que a 
venda é 

proibida para 
menores

Escolher 
produtos

Só usuários 
cadastrados 

podem 
finalizar a 

compra

Finalizar 
compra
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Eu sou...

Eu sinto e penso..

Eu represento...

Eu escuto...

Minha aparência

Qual é o ator 
(stakeholder) que a 

persona representa?

Eu digo e faço...

Eu vejo..

Criado sobre as ideias do Nesta, da IDEO e de Osterwalder et al  

Construção de Persona

Todo mundo tem nome, idade, gênero, história de vida, 
gostos, desgostos, etc.

Descreva também qual é a situação econômica e o 
ambiente (social, familiar, de estudo ou trabalho) em que 

a persona vive.

As minhas dores são.. Tema do desafio

Qual é o tema do 
desafio inicial?

Os meus desejos são...

Dor é o que incomoda, 
entristece, frustra.

As dores podem estar 
relacionadas ao que a 

persona escuta ou vê, ou o 
motivo pelo qual não diz/faz 

o que sente/pensa

Desejo é algo positivo que 
se quer alcançar. O desejo 

pode estar relacionado a um 
sentimento/pensamento 
positivo ou relacionado 

diretamente à resolução de 
uma dor. 

O que a persona sente e 
pense sobre o tema do 

desafio?

O que a persona diz e faz 
em relação à tema do 

desafio?

O que a persona escuta 
dos outros sobre o tema do 

desafio?

O que a persona vê por si 
mesma sobre o tema do 

desafio?

1

2

3

4 5

6

7

8

9

10
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Redefinição do Desafio Inicial

Criado sobre as ideias da Escola Design Thinking  e do Laboratorio de Gobierno (Chile) 

Qual é o principal 
problema?

Qual é a maior dor da 
persona?

Entre as dores 
elencadas, qual seria a 

dor que traria mas 
valor à persona se ela 

for resolvida?

Qual é o maior desejo da 
persona?

Qual é o principal insight?

Dos insights 
identificados qual seria 

o insight mais 
relevante?

Dos problemas 
identificados, qual 
deles teria o maior 
impacto positivo se 

resolvido?

Entre os desejos 
elencadas, qual seria o 
desejo que traria mas 
valor à persona se ele 

for alcançado?

Como 
Podemos 

...resolver um problema...

Qual é o real problema 
que será enfrentado? 

Tente combinar, se 
possível, o problema 
principal, principal 
insight, maior dor e 

maior desejo.

... que impacta alguém.Ação que será feita para.. 

Qual é a ação que se deseja 
realizar em relação ao 
problema escolhido? 

Esta deve ser uma ação 
concreta e que se configure 

como um objetivo.
Exemplos: aprimorar, 

reduzir, transformar, etc.

Quem é o ator (ou 
atores) que é  

impactado pelo 
problema e será 
beneficiado pela 

resolução do problema,  

1 2 3 4

57 6
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− Etapa Ideação: Mapa para Geração de Ideias; Cartas de Cocriação. 

 

Braindumping Brainstorming Brainwalking

Mapa para Geração de Ideias

Criado sobre as ideias da IDEO, do Nesta e da Interaction Design Foundation. 

Ideias criadas individualmente:

1. Manter o foco no desafio proposto
2. Ser visual
3. Criar ´muitas ideias
4. Eliminar as barreiras criativas. 

Qualquer ideia vale!

Ideias criadas a partir de debate em grupo:

1. Não julgar ou criticar a ideia dos outros
2. Encorajar ideias fora do comum
3. Construir sobre outras ideias
4. Manter o foco no desafio proposto
5. Ser visual
6. Debater um assunto por vez
7. Criar ´muitas ideias 
8. Escrever as ideias que surgirem 

durante o debate

Observar ideias de outros grupos:

1. Copiar as ideias que sirvam para o
seu desafio

2. Construir sobre as ideias dos outros
grupos

3. Sinalizar quais são as ideias que
mais gostou

Como podemos __________________________________________________ ?Nome do desafio redefinido

2 3 4

1
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− Etapa Prototipagem: Diagrama de Protótipo (Conceito, Parece como real ou Funciona como real); Matriz de Análise de Ideias. 

 

Diagrama de Protótipo

Criado sobre as ideias do WeGov e da d.school da Universidade de Stanford 

Nome e Versão Por quê?

Ideias

Nível do Protótipo

Conceito
Parece como real

Funciona como real

Qual é o desafio que motivou a 
criação do protótipo?

O protótipo é baseado 
em quais ideias?

Para quem?

O protótipo se destina a qual 
público-alvo?

Como funciona?

O que é?

De que forma a ideia se 
materializa? 

Resultados esperados

Quais resultados serão obtidos 
com a implementação?

Quais são as características da solução?

De formas o público-alvo interage com a solução?

Esboce uma nova jornada do usuário utilizando a solução 
(apenas 3 passos)

Descreva de forma breve como a solução funciona
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Conceito Parece como real Funciona como real
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Matriz de Análise de Ideias

Criado sobre as ideias do MindLab e do Laboratorio de Gobierno (Chile). 

Critério

C
ri

té
ri

o

Critérios

Desejabilidade
Qual é o nível de impacto positivo 

para as pessoas?

Possibilidade
Qual é a necessidade de  

tecnologias ou legislação que ainda 
não existem ou são muito novas?

Viabilidade
Qual é a necessidade de recursos 

financeiros?

Complexidade
Quão complexa é a implementação 

da ideia?

Novidade
Quão disruptiva é a ideia?

1

2

3
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− Etapa Teste: Diagrama de Feedback. 

 

Feedback

Diagrama de Feedback

Criado sobre as ideias da d.school da Universidade de Stanford 

Iteração

Quais melhorias serão incorporadas para 
que sejam sanadas as dúvidas sobre o que  
é o protótipo, como ele funciona e/ou a sua 

finalidade? 

Quais melhorias serão incorporadas a 
partir das novas ideias dadas pelo grupo 

de teste?

Quais melhorias serão incorporadas para 
remover ou diminuir os pontos negativos 

apontados pelo grupo de teste ?

Quais melhorias serão incorporadas para 
reforçar e/ou aprimorar os pontos positivos 

apontados pelo grupo de teste?

2 3Nome e Versão 
do Protótipo

1


