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RESUMO 

 

A tendência de humanização de animais de estimação é crescente, gerando maior 

entendimento das necessidades especiais de cuidados intrínsecos. Dessa forma, surgem os Pet 

Shops, lojas especializadas em animais de estimação, em especial, cães, gatos, aves e peixes, 

as quais comercializam alimentos, roupas, brinquedos, perfumes, acessórios, remédios, animais 

de pequeno porte e serviços. O setor de pets atingiu R$18,9 bilhões em faturamento, em 2016 

e, independente da crise econômica, o Brasil é o terceiro maior mercado mundial de pet, 

representando 5,14% de um total de US$ 105,3 bilhões de faturamento em 2016. O número de 

Pet Shops no Brasil aumenta a cada ano, bem como o aumento da importância dos pets para 

seus tutores. Dessa forma, o mercado de Pets Shop está tendo que se reestruturar, para cada vez 

mais atender às necessidades dos consumidores. Para alcançar a vantagem competitiva 

almejada, as empresas buscam por funcionários capazes de solucionar problemas de forma 

criativa e inovadora. Seguindo essa lógica, o uso de estratégias do Design Thinking permite o 

desenvolvimento de habilidades e processos utilizados por designers, para que assim, cada 

indivíduo consiga contribuir com soluções inovadoras de problemas complexos. Este trabalho 

apresenta um projeto de serviços realizado em um Pet Shop localizado em Nova Friburgo, Rio 

de Janeiro, tendo por objetivo o estudo de metodologias e ferramentas do Design Thinking e 

Design de Serviço para a reflexão de um projeto de serviços, com modelo de negócios 

competitivo e inovador, para o setor de Pet Shop. O emprego dessa sistemática possibilitou 

maior conhecimento sobre Design Thinking e, como resultado, obteve-se três telas de modelos 

de negócios inovadores para o setor de Pet Shop, além de vinte e duas ideias geradas, das quais 

três foram prototipadas.  

 

Palavras-chave: Design Thinking, Design de Serviço, Modelo de Negócios, Business Model 

Canvas, Projeto de Serviços e Pet Shop.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The trend towards humanization of pets has increased over the years, generating greater 

knowledge of the necessity of intrinsic care. It leads to the rise of Pet Shops, specialized 

stores on domesticated animals like dogs, cats, birds and fish. These stores sell food, clothing, 

toys, perfumes, accessories, medicine, small animals and services. The pet sector reached R$ 

18.9 billion in sales in 2016 and, regardless of the economic crisis, Brazil is the third largest 

world pet market, accounting for 5.14% of a total of $ 105.3 billion in sales in 2016. The number 

of pet shops in Brazil increases each year, as well as the importance of pets for their 

tutors. Therefore, the Pet Shop market is having to restructure itself to meet the needs of 

consumers. To achieve the desired competitive advantage, companies look for employees who 

are able to solve problems creatively and innovatively. The use of Design Thinking strategies 

allows the development of skills and processes used by designers, in a way that each individual 

can contribute with innovative solutions to complex problems. This paper presents a business 

project conducted in a Pet Shop located in Nova Friburgo, Rio de Janeiro to study Design 

Thinking methodologies and tools and service design focussing on a competitive and 

innovative business model in the Market of Pet Shop. The use of this system made possible a 

knowledge about Design Thinking that leaded to twenty-two ideas. As a result, we obtained 

three screens of innovative business models for Pet Shops which were prototyped. 

 

Keywords: Design Thinking, Service Design, Business Model, Business Model Canvas, 

Service Project and Pet Shop. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A relação entre o homem e animais de estimação se iniciou entre 25 e 50 mil anos atrás, 

onde os animais tinham a finalidade utilitária. Os cães eram responsáveis pela proteção da 

aldeia, auxílio na caça e pasto. Já os gatos eram utilizados para extermínio de pragas e ratos. 

Porém, mesmo com fins utilitários, acredita-se que já havia uma relação afetiva entre os homens 

e os animais. Com o passar do tempo, essa relação afetiva foi aumentando e muitos tutores de 

animais passaram a considerar seus bichos como membros da família (SEBRAE, 2018).  

Cada vez mais os animais de estimação recebem tratamento de acordo com os padrões 

humanos e, por vezes, são considerados como equivalentes às crianças em nível de cuidado e 

atenção. Essa tendência de humanização de animais de estimação é crescente, gerando maior 

conscientização das necessidades especiais de cuidados intrínsecos. Dessa forma, surgem os 

Pet Shops, lojas especializadas em animais de estimação, em especial, cães, gatos, aves e peixes, 

as quais comercializam alimentos, roupas, brinquedos, perfumes, acessórios, remédios, animais 

de pequeno porte e serviços, como por exemplo, banho e tosa, direcionados aos pets (SEBRAE, 

2018).  

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação 

(ABINPET, 2018a), em 2015, o setor de pets atingiu R$18 bilhões em faturamento, um aumento 

de 7,4% em relação a 2014. Já em 2016, o faturamento total foi de R$ 18,9 bilhões, 

correspondendo a um aumento de 4,9% sobre o ano anterior. Desse montante, o Pet Food 

representa maior fatia do faturamento, 67,3%. Em segundo lugar, os segmentos de serviço 

(banho e tosa, por exemplo) representam 16,8%. Já o Pet Care (equipamentos, acessórios e 

produtos de beleza) e Pet Vet (produtos veterinários) representam as menores porcentagens, 

8,1% e 7,8%, respectivamente. Os faturamentos de Pet Food, Pet Care e Pet Vet apresentaram 

aumentos, entre 2015 e 2016, de 4,9%, 5,5% e 6,7%, respectivamente (ABINPET, 2018b). 

Independente da crise econômica brasileira, o país é o terceiro maior mercado mundial 

de pet, segundo a Euromonitor International, representando 5,14% de um total de US$ 105,3 

bilhões de faturamento em 2016. O maior mercado pet do mundo é o Estados Unidos, com 

42,2% do faturamento total, em seguida o Reino Unido, com 5,8%. Atrás do Brasil, temos 

grandes nações como a Alemanha com 5,09%, Japão com 4,9%, França com 4,7%, Itália com 

3,2%, Austrália com 2,6%, Canadá com 2,43% e Rússia com 2,36% (ABINPET, 2018b). 
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Segundo a ABINPET (2018b), existem em média 1,56 bilhão de animais de estimação, 

sendo o Brasil o quarto maior país, com 132 milhões, perdendo para a China, com 289 milhões, 

Estados Unidos com 226 milhões e Reino Unido, com 146 milhões. De acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), desses 132 milhões de animais estimação estima-

se que 52 milhões são cães, 38 milhões aves, 22 milhões felinos e 18 milhões peixes.  

Os gastos com animais de estimação variam de acordo com o tipo de animal escolhido, 

raça, porte e idade. Segundo estudo realizado pela Associação Brasileira da Indústria de 

Produtos para Animais de Estimação (ABINPET, 2018c), os gastos com produtos para cães 

são, em média, R$302 mensais, já para os gatos, o valor chega a R$121,39. As classes B e C 

(de 10-20 e 4-10 salários mínimos, respectivamente), o gasto médio com cães é de 3,2% e 7% 

da renda familiar, o que equivale a R$302. Já para os gastos com gatos, esse o valor representa 

1,3 e 2,8% da renda, ou seja, R$121,39. É importante ressaltar que famílias que ganham até 2 

salários mínimos, podem ter 24,3% da renda familiar destinada ao animal de estimação, uma 

vez que quanto menor o salário, maior a proporção do gasto mensal. Dessa forma, a classe D 

(de 2-4 salários mínimos) destinam 16,4% da renda com seus cães e 6,6% com gatos. 

Entretanto, o valor final da ração para animais de estimação é composto por mais de 50% de 

impostos, ou seja, a principal barreira para maior acesso a produtos pet é a carga tributária 

(ABINPET, 2018c). 

De acordo com o Instituto Pet Brasil (IPB), a maioria dos pet shops brasileiros são de 

pequeno porte, faturando entre R$60 a R$100 mil por mês. Esses estabelecimentos, 28.883 no 

total, empregam até 3 funcionários por estabelecimento e tem um mix de 30% de produtos e 

serviços.  Existem também 97 megalojas brasileiras, com faturamento mensal acima de R$750 

mil, cobrindo mais de 90% do mix de produtos e serviços (IPB, 2018).  

 O número de Pet Shops no Brasil aumenta a cada ano, bem como o aumento da 

importância dos pets para seus tutores. Dessa forma, o mercado de Pet Shop está tendo que se 

reestruturar, para cada vez mais atender às necessidades dos consumidores. Portanto, levando 

em consideração o aumento dos Pet Shops, bem como o aumento do número de pets, surge a 

necessidade das empresas em obter vantagem competitiva, uma vez que as transformações 

sociais, econômicas e tecnológicas vêm exigindo cada vez mais das empresas. A liderança de 

uma organização, a longo prazo, não é mais garantida através da melhoria de processos, criação 

de novos produtos, serviços e tecnologias apenas (PORTER, 1990; SCHUMPETER, 1984). É 

necessário que a empresa reduza a quantidade de processos estáticos, tornando assim a 

produção e tomada de decisão mais dinâmicas (MCFARLAN & NOLAN, 2003; PORTER, 
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1990). Visando esse objetivo, a empresa deve obter a flexibilidade organizacional e 

alinhamento estratégico de seus projetos tendo como base as necessidades dos clientes (PMI, 

2014). Surge então um novo cenário, onde há uma abdicação parcial dos diretores executivos 

no desenvolvimento organizacional, evidenciando maior influência e impacto dos clientes no 

desenvolvimento estratégico.  

Para alcançar a vantagem competitiva almejada, as empresas buscam por funcionários 

capazes de solucionar problemas de forma criativa e inovadora. Seguindo essa lógica, o uso de 

estratégias do Design Thinking permite o desenvolvimento de habilidades e processos 

utilizados por designers, para que assim, cada indivíduo consiga contribuir com soluções 

inovadoras de problemas complexos (VIEIRA et al., 2010). 

Levando o negócio a um patamar mais competitivo, o Design Thinking é uma 

abordagem eficaz para a inovações, as quais vão além de melhorias incrementais (BROWN, 

2009, 2008). A abordagem, por meio de equipes multidisciplinares torna possível o 

desenvolvimento de soluções inovadoras para problemas ou situações onde o foco está na 

necessidade do usuário final, ou seja, propõe métodos de investigação centradas no humano. 

Dessa forma, com essa abordagem, é possível gerar resultados diferenciados às organizações 

que buscam vantagens competitivas (DORST, 2011; LEVERENZ, 2014; STEINBECK, 2011). 

Constituído por mentalidades fundamentais ou orientações à aprendizagem, o Design Thinking 

se caracteriza pelo foco centrado no ser humano, uma vez que considera processos interativos 

e a cultura da prototipagem, além de promover a capacidade de imaginar sem restrições ou 

limites (CARROLL, GOLDMAN, & BRITOS, 2010). 

Para Brown (2010), os três modos de inovação, onde os design thinkers atuam são a 

inspiração, ideação e implementação. Para o autor, o Design Thinking é definido é uma 

abordagem que tem o ser humano como centro. A inovação é dada pelo uso de ferramentas do 

designer e tem como objetivo atender aos requisitos dos clientes.  

Com o mesmo pensamento voltado para o ser humano e soluções para negócios Vianna 

(2011, p.15) afirma que os “seres humanos são design thinkers por natureza”, uma vez que 

“observar o mundo e gerar novas soluções abdutivamente é uma habilidade coletiva humana 

que apenas recentemente passou a ser vista como algo que necessita de algum talento 

excepcional” e os designers utilizam de um o pensamento abdutivo para construir e desconstruir 

pressupostos, os transformando em oportunidades de inovação (VIANNA et al, 2011, p.15). 

Portanto, visando maximizar o impacto dos resultados da empresa, design serve como 

ferramenta para entender as prioridades dos stakeholders, visualizando e prototipando os 
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conceitos e o processo, traduzindo assim, ideias de ponta em estratégias efetivas. Para Fraser 

(2009), a maior contribuição do Design Thinking se dá pelo auxílio da concepção do negócio 

propriamente dito, onde a empresa abre novas oportunidades, define estratégias de crescimento 

mais impactantes e evolui de forma a aproveitar melhor as oportunidades do mercado. De modo 

geral, todas as etapas, tanto do Design Thinking, quanto do design de serviços, são projetadas 

visando a melhor experiência do usuário. Ambas são centradas no usuário, o que exige uma 

visão holística e cocriativa, envolvendo usuários, profissionais de áreas relacionadas e 

colaboradores no processo. 

Essa visão é fundamental para qualquer organização que queira ser inovadora, portanto, 

essa pesquisa visa identificar práticas de Design Thinking que possam ser incorporadas ao 

processo de inovação de produtos (bens e serviços), de forma a influenciar positivamente esse 

processo. Tem-se como objeto desta pesquisa o estudo de metodologias e ferramentas do 

Design Thinking e Design de Serviço para a reflexão de um projeto de serviços, com modelo 

de negócios competitivo e inovador, para o setor de Pet Shop. 

 

1.1 Problema de Pesquisa 

 

É evidente o constante crescimento da demanda por produtos e serviços para animais de 

estimação no Brasil. Enquanto parte do varejo passa por problemas financeiros, o mercado pet 

cresceu, em 2016, 4,9%, totalizando um faturamento de R$ 18,9 bilhões. A previsão para 2020 

é que o faturamento chegue a R$ 20 bilhões, o que abre margem para oportunidades diversas, 

tanto de produtos, quanto de serviços (ABINPET, 2018a; SEBRAE, 2018b).   

Tendo em vista tal crescimento, considera-se fundamental a busca por inovação, para 

então aumentar a competitividade das organizações, principalmente no que diz respeito a 

serviços, ocasionando possíveis mudanças em relação ao modelo de negócio dos Pet Shops em 

geral, uma vez que, em larga escala, a maioria se assemelha em oferta de produto e serviço. A 

aplicação do Design Thinking pode servir como um mecanismo de levantamento de 

informações, visando a criação de um projeto de serviços potencialmente inovador. De modo 

geral, todas as etapas, tanto do Design Thinking, quanto do design de serviços, são projetadas 

visando a melhor experiência do usuário. Ambas são centradas no usuário, o que exige uma 

visão holística e cocriativa, envolvendo usuários, profissionais de áreas relacionadas e 

colaboradores no processo.  

Assim surge a seguinte questão de pesquisa: Como projetar serviços inovadores para o 

setor de Pet Shop?  
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1.2 Objetivos 

 

Essa dissertação de mestrado profissional tem como objetivo a proposição, com base na 

abordagem do Design Thinking, de um modelo de negócios competitivo e potencialmente 

inovador orientado a serviços para o setor de Pet Shop. 

 

1.2.1 Objetivos específicos 

 

Visando atingir o objetivo principal, alguns objetivos específicos são requeridos, entre 

eles: 

 

• Apresentar, brevemente, o cenário do mercado de Pet Shop no Brasil; 

• Analisar, descrever e selecionar as ferramentas e etapas do Design Thinking; 

• Analisar, descrever e selecionar as ferramentas e etapas do Design de Serviço; 

• Aplicar as ferramentas indicadas e selecionadas para as etapas de Design 

Thinking; 

• Desenvolver a tela de modelo de negócios, a partir da ferramenta Business 

Model Canvas; 

• Propor um projeto de serviços para setor de Pet Shop, utilizando ferramentas de 

design.  

1.3 Justificativa do estudo 

 

A principal contribuição do Design Thinking é a possibilidade de desenvolvimento de 

inovação com foco na necessidade do cliente, e não apenas no produto ou serviço final, 

facilitando assim, a comunicação e resolução de problemas. É uma abordagem que busca a 

inovação através do modo de pensar e pelo desenvolvimento de diversas soluções para tomada 

de decisão, perante a utilização de equipes multidisciplinares (BONINI, SBRAGIA, 2011; 

BURDICK, WILLIS, 2011).  

Uma vez que o mercado de Pet Shop está em constante ascensão, confirme já citado 

acima, se torna relevante a busca por inovações. Dessa forma, surge o presente trabalho com a 

proposta teórica de identificar características e analisar como a aplicação da abordagem de 

Design Thinking pode contribuir para geração de inovações em serviço para o setor de Pet 

Shop. Portanto, justifica-se o caráter exploratório e descritivo deste estudo, que visa avaliar as 

estratégias para o desenvolvimento de novos modelos de negócios, no contexto de um Pet Shop. 
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Ou seja, as contribuições dadas por este estudo se justificam por entender que o design projeta 

serviço, produto, comunicação e experiência.  

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

 

Este trabalho está organizado em capítulos, dos quais o primeiro apresenta as 

considerações iniciais sobre o trabalho, incluindo o problema, os objetivos, a justificativa e os 

resultados esperados da pesquisa. No Capítulo 2 é apresentado o referencial teórico que 

compreende conceitos relacionados ao mercado de Pet Shop, modelo de negócios – Business 

Model Canvas -, Design Thinking e Design de Serviços.  

O método proposto, adaptado ao contexto do estudo, bem como as atividades dentro de 

cada etapa e as ferramentas utilizadas, estão presentes de forma detalhada no capítulo 3. A 

aplicação do Design Thinking, a tela de modelo de negócios e os resultados gerais estão 

apresentados no capítulo 4.  

A análise da pesquisa, em relação aos objetivos criados e resultados esperados, é exposta 

criticamente nas considerações finais, capítulo 5. Finalizando, no capítulo 6 estão identificados 

os materiais bibliográficos utilizados para o embasamento teórico deste projeto. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Procedimentos de Revisão da Literatura 

 

Após o tema ser escolhido, a questão e o objetivo da pesquisa definidos, iniciou-se um 

amplo levantamento de fontes teóricas: artigos científicos, livros, dissertações, teses e web. 

Sendo assim, este estudo se constitui de uma revisão sistemática da literatura com foco em áreas 

do design, design de serviço, Design Thinking, modelo de negócios e pet shop. Segundo Dresch 

et al. (2015, p. 142), uma revisão sistemática da literatura se define como: “mapear, encontrar, 

avaliar criticamente, consolidar e agregar resultados de estudos primários relevantes acerca de 

uma questão ou tópico específicos” e que, ao realizar uma revisão sistemática possibilita-se 

adquirir uma visão abrangente sobre determinado tema e permite aos pesquisadores colocarem-

se a par dos estudos dentro da área de interesse (DRESCH et al., 2015). Para Cook et al. (1997, 

p.202), a diferença entre uma revisão sistemática e uma revisão tradicional se deve ao fato da 

primeira tratar de um processo replicável, científico e transparente, levando ao desenvolvimento 

de ideias baseadas na síntese teórica de estudos existentes.  

Dessa forma, esse capítulo se destina a expor o material bibliográfico estudado, sendo 

utilizado em grande maioria livros e artigos. Em menor escala, foram utilizadas teses e 

dissertações. Foram definidos os termos relativos ao tema de pesquisa e as palavras-chave mais 

adequadas, relacionando os termos que agrupassem estudos dentro da delimitação do tema de 

estudo. Sendo assim, as etapas da revisão sistemática da literatura desenvolvida por esta 

pesquisa foi a seguinte:  
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Figura 1 -Método de revisão de literatura 

Fonte: a autora 

 

As bases/repositórios científicos selecionadas para pesquisa desse estudo foram: Capes, 

Banco de Teses e Dissertações (http://bdtd.ibict.br/) e Scielo. As palavras-chave utilizadas nos 

filtros, em inglês e português, exatamente como escritos a seguir foram: “Design”, “Design de 

Serviço”, “Design Thinking”, “Design Service”, “Projeto de Serviço”, “Modelo de Negócios”, 

“Business Model Canvas” e “Pet Shop”. Foram considerados apenas os artigos publicados após 

1990 e selecionados de acordo com a relevância. A primeira seleção, coluna “1ªSeleção”, dos 

materiais foi realizada de acordo com título e resumo, onde os artigos selecionados 

apresentavam relevância e similaridade com o tema em questão. Posteriormente, os materiais 

da “1ª Seleção” considerados de maior relevância para o projeto, foram estudados com maior 

profundidade, formando assim, a “2ª Seleção”. O Quadro 1 apresenta a quantidade de material 

encontrado por base, assim como os que foram selecionados para leitura.  

 

Definição do tema, questão e 
objetivo da pesquisa

Escolha das bases de 
pesquisa, termos e palavras-

chave

Busca de material nas bases

Análise dos títulos e resumos

Seleção dos materiais 
relevantes

Leitura analítica do material 
selecionado

Escrita do referencial teórico
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Quadro 1  - Quantidade de artigos, dissertações e teses encontradas e lidos de acordo com palavras-chaves 

em bases 

Palavra-chave Fonte Resultado 1ª Seleção 2ª Seleção 

Design 

Bdtd 49.904 5 2 

Scielo 34.370 10 4 

Capes 7.540.069 5 2 

Design de Serviço 

Bdtd 2.020 20 4 

Scielo 294 4 2 

Capes 9 1 1 

Design Thinking 

Bdtd 13.457 5 3 

Scielo 241 6 4 

Capes 405.391 6 2 

Design Service 

Bdtd 13.457 5 3 

Scielo 935 6 2 

Capes 1.198.173 4 2 

Projeto de Serviço 

Bdtd 20.352 3 1 

Scielo 298 1 1 

Capes 3.036 2 2 

Modelo de Negócios 

Bdtd 10.205 5 2 

Scielo 285 3 1 

Capes 7.909 2 2 

Business Model Canvas 

Bdtd 50 7 3 

Scielo 9 3 2 

Capes 7.290 4 1 

Pet Shop 

Bdtd 201 3 2 

Scielo 4 2 1 

Capes 12.796 3 1 

Fonte: a autora 

2.2 Pet Shop  

 

Pet Shop, onde pet, em inglês, significa animal pequeno e shop, área de compra, é um 

termo destinado aos estabelecimentos comerciais especializados em venda de produtos e 

serviços para animais de estimação, como alimentos, acessórios, itens de higiene e saúde para 

animais, além da comercialização dos próprios animais, sejam cachorros, gatos, pequenos 
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roedores, peixes, pássaros e outros animais pequenos e de estimação. Os Pet Shops também 

podem fornecer serviços de banho e tosa, embelezamento e terapia. Alguns estabelecimentos 

vão além e comercializam animais exóticos, como furões, lagartos, cobras, esquilos e tartarugas 

(ROSSINI, 2011).  

Conforme Figura 2, o setor Pet se divide em quatro: Pet Food, Pet Care, Pet Serv e Pet 

Vet. Pet Food está relacionado a todos os produtos alimentícios para animais de estimação. Já 

o Pet Care está relacionado aos equipamentos, acessórios e produtos de higiene e beleza para 

cuidado animal. Pet Serv se destina aos segmentos de serviço em geral, como banho e tosa por 

exemplo. Por fim, o Pet Vet é atribuído aos medicamentos e tratamentos veterinários 

(ABINPET, 2018b). 

 

Figura 2- Setores Pet Shop 

Fonte: a autora 

 

Por influência dos norte-americanos, os Pet Shops surgiram no Brasil, em São Paulo, na 

década de 80 e com o passar do tempo, o ramo veterinário cresceu e as empresas desse setor 

foram se especializando cada vez mais, agilizando os processos e tentando aniquilar os 

problemas durante a oferta de um serviço (ROSSINI, 2011). A falta de tempo dos criadores 

para manter os pets em condições de saúde e higiene aumentam o espaço dos Pet Shops no 

mercado, oferecendo os serviços e produtos necessários para suprir a necessidade dos pets, com 

artigos especializados, banho, tosa, entre outros (ROSSINI, 2011). Com o mercado pet 

brasileiro não foi diferente, cada vez mais os pets estão ocupando mais espaço nos lares e o 

fenômeno de humanização dos animais se intensifica a cada dia (BAHIA, 2005). 
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É notório o aumento da população de cães e gatos domésticos, bem como a forma de 

alimentação e cuidado com a higiene e prevenção de doenças dos mesmos, mostrando assim 

maior preocupação com a qualidade de vidas dos animais e sua longevidade. Para aumentar a 

expectativa de vida de seus pets, os tutores passaram a procurar por serviços, produtos e 

informações que proporcionassem isso, ampliando o bem-estar dos mesmos (BERNASCONI, 

2006). 

Acompanhando esse crescimento da população de pets, surgem os produtos específicos 

para diferentes segmentos do mercado, como alimentos para animais castrados, idosos, raças 

específicas, com problemas de pele ou coração, entre diversas outras especificações. Essa nova 

forma de consumo forçou uma mudança considerável na forma em que os produtos são 

produzidos e os serviços ofertados (BERNASCONI, 2006).  

Portanto, devido ao grande crescimento do setor de Pet Shop e o aumento do número de 

adoções de animais de estimação, as empresas começaram a desenvolver produtos cada vez 

mais sofisticados, como cinto de segurança, bolsa de transporte, entre outros. Surgiram as 

marcas famosas de pet, como o caso da marca Zee Dog, conhecida mundialmente. Os produtos 

e serviços passaram a se assemelhar com os utilizados por humanos. Os acessórios em geral 

impactam consideravelmente sobre o faturamento, com a venda de sofás, camas, tocas, bolas, 

produtos antialérgicos etc. Os petiscos apresentam grande mix, com sabores de frango, carne, 

peixe, churrasco, bacon, entre outros que agradam os animais (GOMES, 2011).  

 

2.3 Projeto de Serviços  

 

2.3.1 Serviços 

 

Segundo Grönroos (1995, p. 36) serviço é definido como: 

O serviço é uma atividade ou uma série de atividades de natureza mais ou menos 

intangível – que normalmente, mas não necessariamente, acontece durante as 

interações entre clientes e empregados de serviço e/ou recursos físicos ou bens e/ou 

sistemas do fornecedor de serviços – que é fornecida como solução ao(s) problema(s) 

do(s) cliente(s) (GRÖNROOS, 1995, p. 36). 

De forma mais concisa, Kotler (1998, p. 412) define serviço da seguinte forma: “Serviço 

é qualquer ato ou desempenho que uma parte possa oferecer a outra e que seja essencialmente 

intangível e não resulte na propriedade de nada. Sua produção pode ou não estar vinculada a 

um produto físico”.  
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Se diferenciando dos bens manufaturados, os serviços possuem características 

específicas as quais devem ser consideradas em uma eficaz gestão de serviços. Sintetizando as 

abordagens dos autores Kotler (1998), Grönroos (1995), Ghobadian et al. (1994) e Gianesi e 

Corrêa (1994), é possível elencar algumas características semelhantes ou complementares dos 

serviços:  

1) Intangibilidade: os serviços não podem ser possuídos ou tocados pelo cliente, uma 

vez que os mesmos são intangíveis por natureza. Dessa forma, a experiência que o cliente tem 

com o serviço é subjetiva, na maneira em que o cliente vivencia o serviço e não o possui.  

2) Produção e consumo simultâneos:  a produção e o consumo ocorrem ao mesmo tempo 

nos serviços. Isso leva a necessidade de controle da qualidade durante seu processo, uma vez 

que não há possibilidade de estoque de serviços, nem mesmo inspeções, como ocorre na 

manufatura. Os erros cometidos em uma prestação de serviço são instantaneamente percebidos.  

3) Participação do cliente: o cliente participa de forma passiva ou em coprodução no 

processo de produção de um serviço. O serviço só é produzido mediante solicitação do cliente, 

fazendo com que a relação entre cliente e empresa seja mais próxima do que na produção de 

bens.  

Uma vez que a organização não possui controle da reação do cliente ao participar da 

produção de um serviço, a variabilidade do mesmo se torna uma característica específica de 

serviços. Os funcionários também são responsáveis por essa variabilidade, da maneira em que 

a interação dos mesmos com o cliente pode afetar o processo de produção do serviço (KOTLER, 

1998; GRÖNROOS, 1995; GHOBADIAN et al., 1994). Para Grönroos (1995), os serviços não 

são “coisas”, e sim um conjunto de processos ou atividades. 

 

2.3.2 Elementos do projeto de serviços 

 

O projeto de serviço trata das atividades para detalhar e descrever um serviço, o sistema 

de serviços e o processo de entrega do mesmo (GUMMESSON, 1994). Para Slack et al. (1997), 

é necessário considerar três aspectos ao se projetar um serviço: o conceito, o pacote e o 

processo. O conceito do serviço, em um contexto de projeto, se relaciona com um projeto 

conceitual do mesmo, é “o conjunto de benefícios esperados que o consumidor está comprando” 

(SLACK et al., 1997, p. 146).  O conceito de um serviço tem por objetivo desenvolver soluções 

inovadoras para satisfazer as exigências dos clientes e depois de definido, se torna necessária a 

especificação dos componentes do pacote de serviços (RAMASWAMY, 1996). Para 

Fitzsimmons e Fitzsimmons (1998) os pacotes de serviços são um conjunto de bens e serviços 
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que a organização oferta. Segundo Fitzsimmons e Fitzsimmons (1998) e Gianesi e Corrêa 

(1994), os pacotes de serviços são divididos em quatro elementos: 

1) Instalações de apoio: equipamentos e instalações usados no serviço, como o avião em 

uma empresa aérea; 

2)  Bens facilitadores: são os bens utilizados pelo cliente durante a prestação de um 

serviço, como um jornal fornecido durante um voo; 

3) Serviços explícitos: ocorre quando o cliente percebe nitidamente o resultado da 

prestação de serviço, como o caso do transporte realizado pelo avião; 

4) Serviços implícitos: ocorre quando o serviço proporciona benefícios psicológicos ao 

cliente durante a prestação do mesmo, como uma sensação de conforto e segurança em um voo. 

Segundo Gonçalves (2000, p.7): “Não existe um produto ou serviço oferecido por uma 

empresa sem um processo empresarial. Da mesma forma, não faz sentido existir um processo 

empresarial que não ofereça um produto ou serviço.”. Ramaswamy (1996) afirma que um 

projeto de serviço é formado por quatro elementos: 

1) Projeto do “produto” do serviço: considera o projeto dos atributos físicos, os quais 

são tangíveis, do serviço. Ou seja, são bens facilitadores e aos equipamentos; 

2)  Projeto das instalações do serviço: refere-se ao layout em que o serviço é realizado; 

3) Projeto do processo de operações de serviços: considera todas as atividades 

necessárias para o mantimento ou entrega de um serviço; 

4) Projeto do processo de serviço ao cliente: diz respeito às interações entre o prestador 

de serviço e o cliente. 

Vale ressaltar que por vezes o elemento 3 se sobrepõe ao elemento 4, podendo agrupá-

los em um elemento denominado como projeto dos processos de serviços. Para Ramaswamy 

(1996), a qualidade do serviço depende diretamente das operações de serviços e do serviço ao 

cliente em si.  

 

2.3.3 Design de Serviços  

 

O Design de Serviço, como disciplina, surgiu na década de 90, na Köln International 

School of Design (KISD). Segundo Birgit Mager, professora de KISD, o design de serviço 

organiza os processos, tecnologias e interações dos sistemas complexos, gerando valor para as 

partes interessadas (MAGER, 2015). Com conceitos e ferramentas oriundas do design de 

experiência, o design de serviço proporciona a mudança de contextos e melhores interações de 

serviço e experiência (ERLHOFF; MARSHALLE, 2008).  
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Dessa forma, o design de serviço traz conceitos do design de experiência e do design de 

interação, onde o primeiro se refere aos comportamentos e fatores motivacionais que 

influenciarão em como os consumidores irão utilizar um serviço ou produto. Já o design de 

interação é uma metodologia de fabricação de representações visuais, através de protótipos e 

modelos, de todas as fases do desenvolvimento de um produto ou serviço (SAFFER, 2010).  

Segundo Stickdorn e Schneider (2014), o design de serviço estuda não apenas o usuário, mas 

também todos os demais envolvidos na prestação do serviço, pois acredita que um serviço fácil 

de ser usado e propenso ao sucesso somente ocorrerá caso todos os envolvidos sejam atendidos. 

Para Brown (2008), as organizações de produtos tradicionais estão percebendo que ao 

projetar a interface dos serviços, juntamente com o produto, se agrega valor e maximiza os 

lucros em toda a cadeia de valor. Segundo Moritz (2005), Mager (2015) e o Design Council 

(2013), o design de serviço tem como objetivo criar um serviço utilizável e desejável para o 

usuário, da mesma forma que seja eficiente e eficaz para a organização.  

Por ser uma abordagem dinâmica e sem uma definição comum, o design de serviço não 

é definido como disciplina, porém, há uma delimitação no pensamento necessário para 

execução do mesmo. Dessa forma, segundo Stickdorn e Schneider (2014), cinco características 

são estabelecidas para o Design de Serviços, (1) centrado no usuário; (2) cocriativo; (3) 

sequencial; (4) evidente; e (5) holístico, conforme descrito a seguir: 

1) Centrado no usuário: todo processo se inicia compreendendo e relevando as diversas 

necessidades e mentalidades dos usuários, dessa forma, o usuário é posto como centro do 

processo. “Embora as descrições estatísticas dos usuários sejam importantes, ter um 

entendimento verdadeiro dos hábitos, cultura, contexto social e motivação dos usuários é 

crucial” (STICKDORN; SCHNEIDER, 2014, p.38); 

2) Cocriativo: as partes interessadas são envolvidas no desenvolvimento do novo 

serviço; 

3) Sequencial: o processo de um serviço é composto de três etapas, pré-serviço, quando 

o usuário inicia o serviço; a prestação do serviço, quando o usuário experimenta o serviço e a 

do pós-serviço; 

4) Evidente: são prolongamentos e lembranças das experiências vividas, resultando em 

indicações do serviço para outros possíveis usuários;  

5) Holístico: “A intenção do designer de serviço deve ser a de sempre olhar de forma 

mais ampla possível para o contexto dentro do qual o processo de um serviço ocorre” 

(STICKDORN; SCHNEIDER, 2014, p.46). Sendo assim, uma visão holística abrange uma 
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visão do ambiente onde o serviço acontece, dos pontos de relacionamentos existentes, possíveis 

caminhos do usuário, enfim, do processo como um todo.  

É necessário entender que o processo de design de serviço é iterativo, ou seja, durante 

o processo de design de serviço, pode ser necessário voltar um passo e, por vezes, começar tudo 

de novo. Essa iteratividade no processo pode ocorrer diversas vezes, porém, é importante 

sempre aprender com os erros anteriores (BROWN, 2010). Stickdorn e Schneider (2014), 

apresentam um conjunto de ferramentas que podem ser utilizadas para o design de serviço, e 

todas elas fazem parte da lista de ferramentas encontradas no Design Thinking: mapa de 

stakeholders, safári de serviços, mapa de jornada do usuário, entrevistas contextuais, sondagem 

cultural, personas, geração de ideias, criação de cenários, storyboard, maquete de mesa, 

protótipo do serviço, encenação do serviço, cocriação, blueprint de serviços e Business Model 

Canvas. Ou seja, o Design de Serviços, é a aplicação do Design Thinking para projeção 

serviços. Stickdorn e Schneider (2014) acreditam não existir uma forma certa ou errada de 

empregar essas ferramentas, cada projeto as utiliza de forma personalizada, considerando 

aspectos específicos de cada projeto. 

Segundo Stickdorn e Schneider (2014, p. 53): “O que realmente importa é que, hoje, 

sabe-se que um aspecto central do design de serviços é entender o valor e a natureza das relações 

entre pessoas e pessoas, entre pessoas e coisas, entre pessoas e organizações de diversos tipos”. 

Ou seja, o design de serviço muda a forma como o designer desenvolve um produto, pensando 

não apenas na estética, mas sim em quais necessidades dos usuários precisam ser atendidas e 

como a experiência do usuário pode ser melhorada, criando um serviço mais competitivo, 

desejável e sem falhas, tendo como consequência o aumento da satisfação do usuário. 

 

2.4 Modelo de Negócios  

 

O uso do termo, modelo de negócios, como conhecido atualmente teve origem na década 

de 70, em trabalhos no campo da informática e modelagem de sistemas. Contudo, apenas nos 

anos 90 que o termo passou a ser mais popularmente usado, uma vez que se tornou mais 

representativo nas empresas de tecnologia da informação e passou a ser utilizado em outras 

áreas (WIRTZ, 2011).  

A fim de iniciar um empreendimento com produtos ou serviços comerciáveis, o modelo 

de negócios se torna essencial, uma vez que através dele é possível estabelecer de forma mais 

concisa a melhor proposta do negócio. É por meio do modelo de negócios que os 

empreendedores podem tomar decisões com mais chances de sucesso, além de utilizarem 
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ferramentas de testes e experimentações de oportunidades novas (TRIMI; BERBEGAL-

MIRABENT, 2012). 

Um modelo de negócios deve conter as estratégias para potencializar o valor entregue 

ao consumidor, as formas de como a organização será gerida, além dos investimentos 

necessários para sua viabilização e sustentabilidade. Dessa forma, o modelo de negócio servirá 

como um auxílio para tomada de decisão e foco em inovações, a fim de conquistar a maturidade 

e entrega do valor aos consumidores (ABRAHAM, 2013; BOCKEN et al., 2013; TRIMI; 

BERBEGAL-MIRABENT, 2012). De acordo com Orofino (2011), algumas definições de 

modelo de negócios são sintetizadas no Quadro 2: 

 

Quadro 2 - Conceitos da Modelagem de Negócios 

Autor  Conceito  

Amit e Zott (2001)  Representa uma disposição estrutural das 

partes de uma organização, moldada para 

identificação de oportunidades de negócios, 

sendo essa premissa válida para qualquer 

tipo de empresa.  

Aziz, Fitzsimmons e Douglas (2008)  É a forma como uma empresa obtém 

recursos e entrega valor ao cliente.  

Casadesus-masanell e Ricart (2010)  É a expressão como a forma lógica de 

funcionamento de uma organização e como 

a mesma cria valor para os stakeholders.  

Chesbrough e Rosenbloom (2002)  Estrutura que realiza uma mediação entre 

potencial tecnológico e geração de 

resultados econômicos de uma empresa.  

Magretta (2002)  É uma análise da cadeia de valor da 

organização capaz de identificar quem é o 

cliente, o que é tem valor para o cliente, 

como é possível ganhar dinheiro no negócio 

e qual a lógica econômica que permite que a 

empresa proporcione ao cliente aquilo que 

ele deseja a um custo aceitável.  

Osterwalder (2004)  É a demonstração de modo conceitual da 

representação lógica do negócio de uma 

empresa em ganhar dinheiro e as relações 

entre os elementos que compõem esse 

modelo. Esse tipo de representação é útil 

para visualizar e compreender o fundamento 

de negócios de uma determinada empresa.  

Teece (2010)  Define como uma organização cria e entrega 

valor aos seus diversos clientes e de que 

forma esse valor agregado é transformado 

em resultado econômico positivo.  
Fonte: Orofino (2011) 
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Segundo Osterwalder (2004), através de uma simulação, a modelagem permite a 

concepção de uma nova abordagem de negócio, de forma a sistematizar as principais áreas e 

manter a coerência funcional entre elas, criando assim, uma organização que aja de forma 

eficiente para a realização de seus objetivos. É notória a existência de muitas definições para 

modelo de negócios, porém, de acordo com Shafer, Smith e Linder (2005), as diversas 

definições de modelo de negócios existentes se deve ao fato de várias áreas do conhecimento 

fazerem uso da ferramenta, principalmente as áreas de engenharia e tecnologia da informação.  

A junção de modelo, como forma de protótipo de uma realidade, e negócio, como forma 

de empreendimento o qual compra, vende ou produz bens e serviços com fins lucrativos, tem 

como intuito definir uma simulação de um projeto de negócio. A ferramenta não se limita às 

empresas, abrangendo também qualquer tipo de organização, seja pública, privada, associações 

ou ONGs (OSTERWALDER, 2004). Osterwalder e Pigneur (2010) acreditam que o modelo de 

negócio é a forma que uma organização cria, entrega e captura valor. 

Shafer, Smith e Linder (2005) realizaram um trabalho de compilação de quarenta e dois 

componentes diferentes em diversas abordagens dos modelos de negócios. Os mesmos foram 

agrupados em quatro: rede de valor, criação de valor, escolhas estratégicas e captura de valor. 

O Quadro 3 apresenta tais componentes, considerando as características comuns: 

Quadro 3 - Componentes de um Modelo de Negócios 

Componentes de um Modelo de Negócio  
Escolhas Estratégicas  

- Cliente  

- Proposição de valor  

- Capabilidades e 

competências  

- Receitas e precificação  

- Competidores  

- Estratégia  

- Marca  

- Diferenciação  

- Missão  

Captura De Valor  

- Custos  

- Aspectos Financeiros  

- Receitas 

 

 

Rede De Valor  

- Fornecedores  

- Informações de clientes  

- Relações com clientes  

- Fluxos de informação  

- Fluxo de produtos e 

serviços 

Criação De Valor  

- Recursos e ativos  

- Processos e atividades 

Fonte: Traduzido de Shafer, Smith e Linder (2005, p. 202) 

Dessa forma, entende-se que os principais pontos entre os modelos de negócios se dão 

pelas “escolhas estratégicas” e “geração de valor”. Ou seja, um modelo de negócio representa 

de forma lógica as escolhas estratégicas a fim de criar e capturar valor, dentro de uma rede de 

valores (SHAFER; SMITH; LINDER, 2005). 

Um fator que diferencia os modelos de negócio é a forma de desenvolvimento do 

mesmo, uma vez que cada projeto tem características próprias e cada organização tem objetivos, 

problemas e cultura. Dessa forma, pela peculiaridade de cada projeto e organização, os 

processos de um modelo de negócio não são padronizados, e sim específicos para cada 
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organização. Entretanto, é possível generalizar algumas etapas do processo, por meio de 

recorrência das mesmas, mesmo que em metodologias e contextos diferenciados (OROFINO, 

2011). Os processos podem ser observados pela Figura 3. 

 

 

Figura 3 - Processos de Desenvolvimento de Modelos de Negócio 

Fonte: Orofino (2011) e Osterwalder & Pigneur (2010). 

 

Os processos acima podem ser descritos de acordo com Orofino (2011) e Osterwalder 

& Pigneur (2010) da seguinte forma: 

a) Mobilização:   referente a formação de equipes e a proposta do projeto, o qual é 

validado e difundido pelos integrantes do mesmo. Os interesses e perspectivas também são 

elencados nesse momento. É interessante que pessoas com experiencia e amplo conhecimento 

sejam usadas nessa etapa, a fim de obter maior sucesso do projeto.  

b) Compreensão: momento onde os aspectos básicos em relação à clientes, necessidades 

e proposta de valor são definidos, levando em consideração as experiencias positivas e 

negativas. Profissionais validam as definições técnicas, de gestão ou mercado.  

c) Projeto: etapa na qual as diferentes áreas são organizadas e definidas de forma 

coerente, a fim de se complementarem e formar um protótipo de novo negócio. Após esse 

momento, o negócio é testado e aprimorado, sendo consideradas diversas perspectivas.  

d) Implementação: momento em que o projeto é executado, havendo ainda necessidade 

de percepção de fragilidades e capacidade de adaptação.  

e) Gerenciamento: nessa etapa uma estrutura de controle é definida de forma estável e 

a adaptação do modelo de negócio é adotado. A gestão é influenciada por processos, métodos 

e a cultura da organização.  

Sendo assim, a modelagem de negócios utiliza os conceitos de Design Thinking nas 

etapas de construção da proposta de negócio, principalmente quando esse processo é realizado 

coletivamente.  

 

 

Mobilização Compreensão Projeto Implementação Gerenciamento
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2.4.1 Business Model Canvas  

 

Segundo Osterwalder e Pigneur (2010), Banchieri, Blasco e Campa-Planas (2013) e 

Martikainen, Niemi e Pekkanen (2013), o Business Model Canvas, tem por objetivo a descrição 

de modelos de negócios, onde os principais pontos de cada área são sinalizados e organizados 

de forma lógica. Não se trata de um modelo de negócios detalhado e denso, mas sim de uma 

tela simplificada com informações para realização das primeiras etapas do negócio, como um 

tipo de manual, possibilitando a criação de novas estratégias. São apresentados apenas os 

conceitos requeridos para a realização das primeiras etapas do negócio, servindo como uma 

espécie de manual e criação de novas estratégias. Com o Business Model Canvas a organização 

visualiza de forma gráfica e lógica o seu negócio, permitindo assim uma reflexão entre as áreas 

e suas relações. Auxilia na tomada de decisões, uma vez que tem uma estrutura que foca na 

relação entre os atores, na mesma forma que destaca assuntos, conceitos e suas relações 

(AXELSSON; PAPATHEOCHAROUS; ANDERSSON, 2014; BANCHIERI; BLASCO; 

CAMPA-PLANAS, 2013; TRIMI; BERBEGAL-MIRABENT, 2012). 

O formato da tela permite a identificação de riscos e falhas e seu layout proporciona 

maior criatividade da organização, uma vez que é incorporado às dinâmicas do Design 

Thinking. Sua forma gráfica é apropriada para realização de brainstorming, com priorização do 

das áreas e os aprendizados das mesmas, tendo como objetivo registrar o atual modelo de 

negócios da organização (MAURYA, 2012; BOCKEN et al., 2013). 

Para Osterwalder (2004), a inovação no modelo de negócios deve acontecer de forma 

compartilhada em termos de conhecimento do conceito do mesmo. O autor une conceitos de 

mercado e auxilia o enriquecimento dos projetos inovadores e leva os empresários a reverem a 

estrutura dos seus negócios, de modo a repensar estratégias, melhorar os processos e aumentar 

a rentabilidade da organização. Sendo assim, o Business Model Canvas tem como objetivo a 

utilização da modelagem de negócios como forma de criação de novas alternativas estratégicas 

e desenvolvimento de negócios mais estruturados (OSTERWALDER, 2004).  

De forma ontológica, Osterwalder (2004) realiza uma proposição para modelos de 

negócios retratados em quatro blocos, tendo como influência o Balanced Scorecard (BSC) de 

Kaplan e Norton (2004): 

1) Inovação do produto: relata a proposição de valor para a organização e como a mesma 

pode oferecer os produtos; 

2) Relacionamento com o cliente: descreve a forma de contato entre a organização e 

seus clientes, assim como o tipo de relacionamento que pretende ter com os mesmos. Define o 
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segmento de mercado, canais e tipo de relacionamento. Aborda para quem e como a proposição 

de valor será entregue de forma a estabelecer diferencial competitivo; 

3) Gerenciamento da infraestrutura: define quais atividades, parcerias e recursos que 

serão necessários para proporcionar inovação de produto, relacionamento com o cliente e 

infraestrutura da organização; 

4) Aspectos financeiros: aborda as formas de precificação, fluxo de receitas e como a 

inovação em produto, relacionamento com o cliente e infraestrutura irão contribuir para 

aumento da receita.  

Osterwalder & Pigneur (2010) afirmam que a gestão de modelos de negócios e a criação 

de valor são diferenciais competitivos, e não a inovação em produtos apenas. Dessa forma, o 

Business Model Canvas serve como uma ferramenta de inovação dentro das organizações, não 

importando o nível de maturidade das mesmas. Ou seja, o Business Model Canvas permite 

desenvolver e redesenhar novos e existentes modelos de negócios.  

O Business Model Canvas funciona como um blueprint estratégico para estruturação 

organizacional, de processos e sistemas. É dividido em nove quadros, os quais tem como 

objetivo mostrar a forma em que a organização vai gerar retorno financeiro, como apresentado 

pela Figura 4 (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010) 

 

 

Figura 4 - Tela Business Model Canvas 

Fonte: Adaptado de Osterwalder e Pigneur (2010, p. 44) 

 

Os nove blocos, Figura 5, são definidos por Osterwalder e Pigneur (2010) como: 
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1) Segmentos de Clientes: agrupamento de clientes de acordo com desejos e 

necessidades em comum, de forma a facilitar qual segmento a organização irá atender. Ou seja, 

definição de quem receberá a oferta de valor; 

2) Oferta de Valor: produtos e serviços ofertados pela organização para os segmentos 

de clientes, a fim de satisfazê-los. É considerado o diferencial competitivo da organização, uma 

vez que resolve problemas com o intuito de garantir a satisfação dos clientes; 

3) Canais: forma de comunicação para a entrega do valor aos clientes finais, incluindo 

os canais de vendas, distribuição e comunicação. Todo o meio de comunicação com o 

consumidor, desde o início da relação de compra até a avaliação do valor. Os canais existentes 

são o de venda, distribuição, informações e configurações; 

4) Relacionamentos: tipo de relação entre a organização e o segmento de cliente, 

descrevendo as relações de consumo existentes; 

 5) Fontes de Receitas: receita obtida com cada segmento de cliente, considerando preço, 

volume e gestão; 

6) Recursos-chaves: recursos utilizados para criar valor, podendo ser físicos, 

intelectuais, financeiros ou humanos. São os recursos necessários para que o modelo de 

negócios funcione, podendo ser próprio ou de parceiros; 

7) Atividades-chave: processos que vão garantir a oferta e entrega do valor, mantendo 

a organização rentável e clientes fidelizados; 

8) Parcerias-chave: parcerias que permitem o alcance dos recursos, reduzindo os riscos 

e otimizando o modelo de negócios;  

9) Estrutura de Custos: descreve todos os custos da organização, detalhando os custos 

de cada bloco do modelo de negócios, ou seja, são todos os custos da estrutura organizacional. 

 

 
Figura 5 - Blocos Business Model Canvas 

Fonte: Osterwalder e Pigneur (2010) 
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2.5 Projeto de Design 

 

Por muito tempo o Design não foi tratado com devida importância no processo de 

desenvolvimento de serviços e produtos. Tal fato levava os designers a finalizarem o processo 

de forma a “revestir” o produto ou serviço, com o fim de aperfeiçoá-los, uma vez que não havia 

participação a dos mesmos no início do projeto (BROWN, 2008). 

Lawson e Dorst (2013) descrevem o design como uma profissão específica, uma 

atividade fundamentalmente humana e por ter uma natureza multifacetada, se torna um termo 

confuso, uma mistura entre criatividade e análise de pensamento. Compartilhando do mesmo 

pensamento, para Dorst e Cross (2001) a ocorrência de um evento significativo caracteriza o 

processo de design, o qual se dá através da criatividade, o que dificulta seu estudo, já que não 

ocorre durante um processo.  

Christiaans e Venselaar (2005), concluíram que há um consenso na literatura que 

descreve o design como um processo solucionador de problemas, por meio da experimentação. 

De acordo com Buchanan (1992), o design é uma necessidade para se viver bem, uma vez que 

é um meio entre os indivíduos e o desenvolvimento. Já para o International Concil of Societies 

of Industrial Design (2015), o design estabelece qualidades de processos, serviços, objetos e 

seus sistemas em ciclo de vida, levando às inovações tecnológicas e trocas econômicas e 

culturais.  

O designer é o responsável por descobrir relações entre sinais, pensamentos e ações, o 

que leva a constatação de que o design é uma arte liberal, e não apenas uma técnica 

especializada. Os designers possuem a capacidade de solucionar problemas complexos, e os 

mesmos são solucionados através da perspectiva da experiência do consumidor (BUCHANAN, 

1992). 

 

2.5.1 Problematização da área de Design 

 

Buchanan (1992) define os problemas da área do design como indeterminados e fracos, 

uma vez que possuem mais de uma solução. Simon (1973) acredita não haver uma definição 

formal e definitiva quanto a diferença entre problema mal estruturado e bem estruturado, uma 

vez que essa diferença é fluida e vaga. Porém, o autor descreve algumas características de um 

problema bem estruturado como: 

1) Existe um teste ou estado de solução que determina as soluções propostas, as quais 

surgem através de um critério definido;  
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2) O problema inicial, seu objetivo e estados intermediários são descritos por um 

conjunto de termos, podendo ocorrer no processo de tentativa de solução do problema;  

3) O que caracteriza as mudanças intangíveis de estado são as transições de um estado 

para outro;   

4) O solucionador de problemas não é capaz de representar conhecimento do problema 

como um todo; 

5) Os problemas são testados em diferentes pares de estado, para assim remover e 

reduzir as diferenças entre os operadores; 

6) O processo é considerado por todas as condições, requerendo sua validação efetiva 

posteriormente.  

Rittel e Webber (1973) afirmam que os problemas mal estruturados são confusos, os 

consumidores e tomadores de decisão mostram conflitos de interesses e valores. Os autores 

descrevem algumas características numa tentativa de definição dos problemas mal estruturados:  

1) Todas as formulações apresentam diferentes soluções; 

2) Não possuem diretrizes de encerramento; 

3) Não possuem soluções certas ou erradas, mas sim boas ou ruins; 

4) Não possui uma lista de transições operacionais em seu processo de solução; 

5) Possuem diversas explicações; 

6) Derivam de um problema maior; 

7) As soluções não são julgadas ou testadas; 

8) É único; 

9) Os solucionadores são responsáveis por suas ações e não tem o direito de errar. 

Os problemas bem determinados podem ser solucionados por modelos lineares, já os 

problemas mal estruturados, não possuem limites claros, podendo ser utilizado então o Design 

Thinking, uma vez que o uso da criatividade e imaginação são artifícios utilizados para solução 

de problemas complexos (BUCHANAN, 1992). Wells (2013) afirma o caráter essencial do 

Design Thinking para o desenvolvimento de novas ideias e inovação. 

 

2.6 Design Thinking 

 

Para Johansson-Sköldberg, Woodilla e Cetinkaya (2013), o Design Thinking é 

caracterizado pela aplicação das práticas dos designers, sendo uma forma de ser criativo e 

inovador. O Design Thinking pode ser aplicado por pessoas que nunca tenham praticado algo 
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na área do design, uma vez que os métodos são uma integração entre prática de gestão e 

academia (JOHANSSON-SKÖLDBERG, WOODILLA E CETINKAYA, 2013). 

O Design Thinking surge como uma nova perspectiva ao trabalho, uma vez que é uma 

abordagem que demanda criatividade, proporcionando novas respostas através de novas 

ferramentas e abordagens (IDEO, 2012). Segundo Brown (2010), IDEO (2012), Vianna et al. 

(2011) e Dorst e Cross (2001), o Design Thinking possibilita o entendimento do comportamento 

humano através da sensibilidade e metodologia dos designers, os quais observam situações de 

forma diferente. Os autores acreditam que a utilização de modelos e teorias proporcionam maior 

entendimento da realidade humana, o que beneficia os consumidores e gera valor aos negócios, 

convertendo valor para o consumidor em oportunidades para a empresa.   

A abordagem permite transformar problemas complexos em oportunidades de Design, 

objetivando o novo e criando impactos positivos (IDEO, 2012).  Para Vianna et al. (2011), o 

termo Design normalmente se associa com aparência de algo, porém, na abordagem do Design 

Thinking o termo está relacionado ao fato de buscar bem-estar para as pessoas. A abordagem 

chama atenção dos gestores uma vez que os designers conseguem inovar e caracterizar os 

problemas como algo que interfere no bem-estar das pessoas, buscando as soluções apropriadas 

para tal (VIANNA et al., 2011). 

O Design Thinking surge como um novo caminho para a inovação, focando no ser 

humano, com caráter multidisciplinar e com a capacidade de tangibilizar pensamentos e 

processos, de forma a ocasionar a inovação (VIANNA et al., 2011). É uma ferramenta que 

transforma experiências imaginárias em uma forma desejável, capturando insights inesperados 

e produzindo inovações as quais retratam as reais necessidades dos clientes (BROWN, 2010). 

Ainda de acordo com o autor, a rápida experimentação e prototipação proporciona uma 

abordagem para a inovação, onde as diferentes relações de atividades formam as inovações.  

Para Buchanan (1992), o Design Thinking, por ter um pensamento no futuro, é capaz de 

gerar consequências surpreendentes para a inovação. De acordo com Vianna et al. (2011), o 

mercado exige novos caminhos, uma vez que a concorrência cresce a cada dia, por isso, o 

Design Thinking vem sendo utilizado como ferramenta para garantir o sucesso e sobrevivência 

da organização, além de gerar inovação. 

 

2.6.1 As fases do Design Thinking 

 

Segundo IDEO (2012), estruturada para a evolução e geração de ideias, Design 

Thinking é uma abordagem constituinte de cinco etapas as quais auxiliam na solução de 
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problemas, conforme Figura 6.  As etapas são: Descoberta, fase onde o foco é o entendimento 

das necessidades do consumidor; Interpretação, etapa responsável pela organização e 

compilação dos dados  obtidos na “Descoberta”; Ideação, etapa onde as ideias são geradas; 

Experimentação, etapa para criação e construção dos protótipos; e Evolução, responsável pelo 

monitoramento e implementação de todos os resultados obtidos no projeto. Cada etapa 

abrangem um conjunto de ferramentas, porém, caso necessário, a equipe pode aplicar uma 

ferramenta fora da ordem (IDEO, 2012).  

 

 

 

Figura 6 - Etapas Design Thinking IDEO 

Fonte: IDEO (2012). p.15 
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Para Brown (2008), a abordagem do Design Thinking é constituída de apenas três 

etapas, inspiração, ideação e implementação, como mostra a Figura 7. De acordo com a 

imagem, a primeira etapa é a Inspiração, onde um plano de recursos para implementação deve 

ser construído, identificar o problema a ser solucionado, analisar o ambiente/contexto, 

utilizando diversos meios (tecnológicos, observação, reuniões, etc.). a Segunda etapa é a 

Ideação, onde as ideias são geradas, prototipadas e testadas diversas vezes. Por fim, a terceira 

etapa é a Implementação, onde o produto, serviço ou processo é apresentado na sua forma final 

(BROWN, 2008). 

 

Figura 7 - Etapas Design Thinking Tim Brown 

Fonte: Brown (2008) p.88-89 

 

Já para Vianna et al. (2011), a aplicação do Design Thinking se divide em três macro 

etapas e uma sub-etapa de destaque, conforme Figura 8. As macro etapas são: Imersão, onde 

todas as informações sobre os consumidores/usuários são coletadas; Análise e Síntese, sub-
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etapa na qual as informações coletadas na etapa anterior são compiladas e organizadas; Ideação 

macro etapa na qual o objetivo é a geração de ideias para solucionar o problema em questão; 

por fim, a última etapa é a  Prototipação, onde os protótipos são construídos e testados. As 

etapas, sub-etapas e ferramentas auxiliam a aplicação da abordagem, para que a mesma obtenha 

sucesso. 

 

Figura 8 - Etapas Design Thinking Vianna et al. 

Fonte: Vianna et al. (2011), p. 18. 

 

2.6.2 Ferramentas do Design Thinking 

 

Existem diversas ferramentas que podem ser aplicadas em um projeto de Design 

Thinking, cada autor define uma sequência, bem como elenca as ferramentas que considera 

essenciais. Porém, o estudo considerou a proposta de Vianna et al. (2011) como a melhor 

representação das etapas do Design Thinking, uma vez que se mostra mais completa, robusta e 

bem estruturada em termos de ferramentas. Sendo assim, as ferramentas abaixo descritas são 

ferramentas propostas de acordo com Vianna et al. (2011):  

1) Imersão: 

É a primeira fase do processo de Design Thinking, na qual a equipe se aproxima do 

contexto do problema em estudo, tanto na ótica do usuário, quanto na ótica da empresa. Neste 

momento ocorrem duas etapas, a “Imersão Preliminar” e a “Imersão Profunda”. A primeira tem 

como objetivo o reenquadramento, entendimento do contexto, definição do escopo do projeto, 

compartilhamento de conhecimento, definição do público e levantamento das áreas de interesse 

a serem estudadas na “Imersão em Profundidade” (VIANNA et al., 2011). 
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Em seguida, se inicia a “Imersão em Profundidade”, onde são utilizadas ferramentas 

para listagem dos perfis de usuários, mapeamento do contexto e definição dos atores-chave. As 

ferramentas utilizadas nessa fase são: entrevistas, sessões generativas, cadernos de 

sensibilização, questionários, entre outras. 

Após a fase de Imersão, os dados deverão ser compilados e servirão de insumo para 

criação das soluções, através das demais ferramentas do Design Thinking, como os Cartões de 

Insights, Personas, Jornada do Usuário etc. Cada ferramenta deverá ser selecionada de acordo 

com os objetivos do projeto. As ferramentas utilizadas nessa etapa são:  

a) Reenquadramento: análise dos problemas de uma empresa com o intuito de 

desfazer crenças e suposições dos stakeholders, para então redefinir os paradigmas dentro da 

empresa. É considerado o primeiro passo para alcançar soluções inovadoras (VIANNA et al., 

2011). 

b) Pesquisa Exploratória: é uma pesquisa qualitativa, na qual a equipe fica imersa 

ao contexto do projeto. Nessa fase, é necessário observar e interagir com o meio, buscando 

locais e pessoas relevantes para o entendimento do contexto (VIANNA et al., 2011). Segundo 

IDEO (2009), novos insights e oportunidades podem ser concebidos através do aprofundamento 

no contexto onde as pessoas vivem, socializam e trabalham.  

c) Pesquisa Desk: é realizada através de diversas fontes, como websites, livros, 

revistas, artigos, redes sociais, entre outras, e tem como foco o entendimento sobre as tendências 

nacionais e internacionais. As informações coletadas são registradas, de forma objetiva, em 

forma de Cartões de Insights, contendo título, resumo da informação e a fonte (VIANNA et al., 

2011). Já para IDEO (2009), a observação de outros contextos, diferentes do contexto do 

projeto, pode trazer novos insights e inspirar novas ideias.  

d) Entrevista: é um método para obter informações dos usuários através de 

perguntas, cartões de evocação cultural, dentre outras técnicas. Tais informações são sobre o 

contexto do assunto em questão e os resultados serão utilizados para definir perfis de usuários 

(VIANNA et al., 2011). Segundo IDEO (2009), caso a equipe precise absorver muita 

informação em um curto período de tempo, a utilização de especialistas para realizarem as 

entrevistas pode ser útil, pois os mesmos provêm de técnicas e informações mais profundas. A 

fim de se obter um diálogo e envolvimento íntimo com o entrevistado é necessário a construção 

de uma entrevista semiestruturada, onde cada pergunta é elaborada cuidadosamente (IDEO, 

2009). 
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e) Cadernos de Sensibilização: é uma ferramenta para se obter informações sobre 

os usuários sem interferir em suas ações. O próprio usuário relata suas atividades de acordo 

com seu contexto, diferentemente da observação direta e presencial (VIANNA et al., 2011). 

f) Sessão Generativa: encontro dos atores envolvidos no projeto com intuito de 

compartilhamento de experiencias. São realizadas atividades onde os usuários expõem suas 

visões sobre os temas do projeto (VIANNA et al., 2011). No compartilhamento das 

experiências, há uma transformação das histórias ouvidas durante a pesquisa em 

informações/dados que podem servir como inspirações, ideias e soluções, uma vez que as 

histórias são baseadas em vivencias reais, de pessoas reais e não apenas um resumo de uma 

informação. pessoas reais e suas vidas, e não meros resumos de informações (IDEO, 2009). 

Ainda sob a ótica de IDEO (2009), as histórias retratam eventos específicos e não gerais, ou 

seja, são compostas de detalhes concretos que são úteis para criação de soluções para problemas 

específicos. 

g) Um Dia na Vida: o pesquisador simula a vida de um usuário ou situação 

estudada. Ou seja, a equipe age sob o ponto de vista do usuário por um período de tempo, imerso 

no contexto diário do mesmo (VIANNA et al., 2011). 

h) Sombra: ferramenta na qual o membro da equipe acompanha o usuário durante 

sua interação com o produto ou serviço que está sendo analisado. O membro da equipe apenas 

observa o usuário, não interferindo em sua ação (VIANNA et al., 2011). 

2) Análise e Síntese:  

Nessa etapa ocorre a análise e síntese de todas as informações oriundas da fase de 

Imersão. Dessa forma, as informações são estruturadas e organizadas para se obter padrões e 

criar formas de se compreender o problema (VIANNA et al., 2011; IDEO, 2009). Esta etapa 

pode ser complementada pelas seguintes ferramentas: 

a) Cartões de Insights: são extraídos das Pesquisas Exploratória, Desk e em 

Profundidade e tem como objetivo retratar as reflexões oriundas das mesmas. Além disso, os 

cartões tem por finalidade proporcionar uma fácil e rápida consulta dos resultados. Em geral, 

seu conteúdo é um resumo do achado, composto por título e fonte (VIANNA et al., 2011). O 

processo de extrair informações e traduzi-las em dados concretos é, por vezes, confuso e 

complicado, porém, esse processo permitirá a criação de soluções do mundo real (IDEO, 2009). 

b) Diagrama de Afinidades: tem por objetivo organizar os Cartões de Insights de 

acordo com suas afinidades, similaridades, dependências ou proximidade. Porém, essa 

organização e agrupamento são realizadas de forma subjetiva, uma vez que diversos 
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agrupamentos podem ser formados (VIANNA et al., 2011). Definir os temas se baseia em 

explorar as semelhanças, diferenças, e inter-relações entre informações e uma forma de fazer 

esse processo é descobrir e organizar as informações em categorias e grupos, as agrupando e 

reagrupando de acordo com feedbacks (IDEO, 2009). 

c) Mapa Conceitual: é uma ilustração gráfica dos dados de campo complexos, com 

intuito de os simplificar e organizar. Tem por objetivo a visualização dos eles entre os dados, 

para então extrair novos significados das informações coletadas (VIANNA et al., 2011). 

d) Critérios Norteadores: são “diretrizes balizadoras para o projeto, evidenciando 

aspectos que não devem ser perdidos de vista ao longo de todas as etapas do desenvolvimento 

das soluções” (VIANNA et al., 2011, p. 78).  

e)  Personas: são personagens ficcionais criados a partir da observação de usuários 

com perfis extremos, onde suas motivações, desejos, expectativas e necessidades são retratadas. 

São fundamentais no processo de design, uma vez que permitem o direcionamento das soluções 

de acordo com cada perfil criado, auxiliando assim, as tomadas de decisão (VIANNA et al., 

2011). 

f) Mapa de Empatia: tem por objetivo organizar os dados coletados na Imersão “de 

forma a prover entendimento de situações de contexto, comportamentos, preocupações e até 

aspirações do usuário (ou outros atores estudados)” (VIANNA et al., 2011, p. 83). Desenvolver 

empatia significa entender as motivações e comportamentos das pessoas, identificando suas 

necessidades físicas, cognitivas, sociais e/ou culturais, podendo assim, atendê-las com os 

produtos, serviços e experiências (IDEO, 2009). 

g) Jornada do Usuário: é necessária para entendimento do ciclo de relacionamento 

do usuário com a empresa, desde o momento em que se decide comprar o produto, até o ponto 

em que decide descartá-lo ou realizar uma nova compra. O mapeamento desse ciclo permite a 

análise das expectativas do usuário em cada fase, criando assim, formas de atendê-los mais 

assertivamente (VIANNA et al., 2011). 

h) Blueprint: representação visual, em forma de matriz, do sistema de interações 

que caracteriza a prestação de serviço. Os pontos de contato do serviço são mapeados, assim 

como as ações dos clientes e da empresa (VIANNA et al., 2011). 

3) Ideação:  

As atividades dessa etapa são a “geração de ideias”, através da preparação para o 

brainstorming e facilitação do mesmo, “seleção de ideias promissoras” e “esboço das ideias” 

(IDEO, 2012).  De acordo com Vianna et al. (2011), além das ferramentas, é fundamental que 
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haja diferentes perfis de pessoas envolvidas no processo, com o objetivo de reunir diferentes 

especialidades para então se obter diferentes perspectivas, tornando o resultado mais robusto e 

assertivo.  As ferramentas sugeridas por Vianna et al. (2011): 

a) Brainstorming: é uma ferramenta utilizada tanto por Vianna et al. (2011) como 

por IDEO (2011) e IDEO (2012) e tem por objetivo a geração massiva de ideias a partir dos 

dados coletados ao longo do projeto, principalmente nas etapas de Imersão e Análise e Síntese. 

Segundo IDEO (2009, p. 73):  

“O brainstorm nos dá permissão para pensar de forma abrangente e sem qualquer 

restrição organizacional, operacional ou tecnológica [...] um brainstorm produtivo 

envolve muita disciplina e alguma preparação. Pode ser que seja necessário gerar 100 

ideias (muitas delas ridículas ou impossíveis) para chegar às que são verdadeiramente 

inspiradas.” IDEO (2009, p. 73).  

i) Workshop de cocriação: encontro onde atividades em grupo são realizadas com 

o intuito de estimular a colaboração e criatividade dos envolvidos (usuário final, funcionários, 

entre outros). Esse encontro tem por objetivo estimular a geração de soluções inovadoras 

(VIANNA et al., 2011). Coprojetar soluções com as pessoas relacionadas ao contexto é uma 

forma de absorver conhecimento local, conduzindo para soluções mais adaptáveis ao contexto 

e com maior probabilidade de sucesso (IDEO, 2009). 

b) Cardápio de Ideias: é uma ferramenta criada por Vianna et al. (2011) e representa 

uma síntese de todas as ideias geradas durante o projeto, permitindo melhor visualização das 

mesmas. Ou seja, é a documentação, parcial, do resultado do projeto, onde as ideias geradas 

são listadas e organizadas na forma de um menu de restaurante ou cartas de baralho.  

j) Matriz de Posicionamento: é uma ferramenta de validação das ideais geradas em 

relação aos Critérios Norteadores estabelecidos, bem como às Personas. O intuito dessa 

ferramenta é auxiliar no processo de tomada de decisão, uma vez que se obtém melhor 

entendimento sobre as ideias selecionadas. As ideias são listadas e cruzadas com os Critérios 

Norteadores e/ou Personas (VIANNA et al., 2011). 

4) Prototipação:   

Nesse momento, as etapas a serem realizadas são a criação de protótipos, podendo ser 

em diagrama, material digital, interação, modelo ou encenação. Depois, se inicia a obtenção de 

feedbacks, onde se identifica as fontes para obtenção dos mesmos, a seleção dos participantes, 

a construção de um roteiro de perguntas, documentação dos aprendizados, integração do 

feedback numa nova versão e identificação das necessidades do projeto (IDEO, 2012).  
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Segundo Vianna et al. (2011), a prototipação é a validação das ideias geradas, onde se 

passa do abstrato para o físico, representando assim, a realidade (mesmo que de forma 

simplificada) e proporcionando possíveis validações do projeto. Os tipos de protótipos de 

acordo com Vianna et al. (2011) são: 

a) Protótipo em papel: são interfaces gráficas, desde desenhos em pedaços de papel 

até esquemas em softwares, em diversos níveis de fidelidade, com intuito de representar as 

ideias geradas. É uma forma de expressar espaço, processo ou estrutura (VIANNA et al., 2011; 

IDEO, 2009). 

b) Modelo de volume: são representações de um produto em três dimensões, com 

níveis de fidelidade variados. Podem apresentar poucos detalhes ou ter aparência similar ao 

produto final. Esse tipo de modelo permite que uma ideia em duas dimensões (imagem, 

diagrama, etc.) ganhe vida em três dimensões. É possível utilizar materiais baratos e simples, a 

fim de se construir protótipos rápidos e de baixa fidelidade (VIANNA et al., 2011; IDEO, 

2009). 

c) Encenação: é uma simulação da interação entre o usuário com o produto ou 

serviço. A experiência com um produto/serviço pode ser melhor expressada quando 

apresentada por membros da equipe no papel de consumidores (VIANNA et al., 2011; IDEO, 

2009). 

d) Storyboard: é uma representação visual da interação entre o usuário com o 

produto ou serviço. Ocorre na forma de desenhos, colagens, fotografias, entre outros meios, ou 

sejam a experiência completa do usuário é retratada através de uma série de imagens ou 

desenhos (VIANNA et al., 2011; IDEO, 2009). 

e) Protótipo de Serviços: é a simulação da interação entre o usuário com o serviço 

criado, apresentando um ou mais aspectos do serviço. 

 

2.7 Síntese do referencial teórico 

 

No processo de inovação, é essencial que as empresas busquem novas ideias e modelos, 

os quais provêm de diversos meios, inclusive do mundo web, por ser global, conectado, aberto 

e flexível. É essencial reinventar os modelos e pensamentos da gestão, os quais estão focados 

em capacidade produtiva e eficiência e não na forma de interação para identificação das 

necessidades e desejos das pessoas e na oferta de soluções inovadoras. O design ocorre em um 

ambiente de incertezas e necessidade de combinar diversos conhecimentos para gerar valor, 
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diferentemente dos modelos tradicionais, os quais operam em uma realidade previsível e 

controlada. Na inovação aberta e em rede, o cliente é ativo na cocriação de valor, uma vez que 

trata de uma rede de experiências (CHESBROUGH, 2007; PRAHALAD; RAMASWAMY, 

2004; HAMEL, 2002). 

O Design Thinking é apresentado como alternativa para solução de problemas em um 

ambiente de incertezas, acelerando o crescimento da inovação, a qual é fundamental para 

diferenciação no ambiente competitivo. As empresas estão percebendo que é necessário utilizar 

pessoas, dentro e fora da empresa, para gerar inovação (KELLEY; LITTMAN, 2007). O Design 

Thinking surge como um meio de administrar as diversas capacidades e conhecimentos, uma 

vez que incentiva a colaboração e experimentos e é aplicado de acordo com um processo. Em 

um ambiente complexo, dinâmico e incerto, é preciso conceber outros modelos mentais e de 

gestão, diferentes dos tradicionais, para então chegar na inovação (DAVILA; EPSTEIN; 

SHELTON, 2007; BARBIERI et al., 2004). 

Dessa forma, é necessário que as empresas estimulem o pensamento coletivo, 

incentivando novas ideias e organizando uma rede de conhecimentos e trocas para a geração de 

inovação de forma sistêmica. O design surge como uma ferramenta importante na colaboração, 

experimentação e aprendizagem, proporcionando um ambiente de inovação para as empresas. 

Sendo assim, esse estudo, a partir dos conceitos desenvolvidos neste referencial teórico, avaliou 

as potencialidades do design como uma forma de gerar inovação no contexto estudado.  

Como já mencionado anteriormente, a previsão para setor de Pet Shop para o ano de 

2020 é um faturamento de R$ 20 bilhões, o que abre margem para oportunidades diversas, tanto 

de produtos, quanto de serviços (ABINPET, 2018a; SEBRAE, 2018b). Mediante essa 

expectativa de crescimento, considera-se fundamental a busca por inovação, para haver maior 

competitividade entre as organizações, principalmente no que diz respeito a serviços, 

ocasionando possíveis mudanças em relação ao modelo de negócio dos Pet Shops em geral. A 

aplicação do Design Thinking em junção com Design de Serviços, pode servir como um 

mecanismo de levantamento de informações, visando a criação de um projeto de serviços 

potencialmente inovador. Portanto, para construção do presente projeto, foi-se necessário o 

aprofundamento nos tópicos tratados no atual capítulo – 2. Referencial Teórico – e a síntese 

do mesmo encontra-se abaixo, no Quadro 4, possibilitando assim, uma visão geral da 

construção do conhecimento até o presente momento.  
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Quadro 4 - Síntese do Referencial Teórico 

Abordagem Conceitos desenvolvidos Autores 

2.2 Pet Shop 

- É um termo destinado aos estabelecimentos comerciais 

especializados em venda de produtos e serviços para animais de 

estimação; 

Rossini (2011)  

- Setores de Pet Shop: Pet Food, Pet Care, Pet Serv e Pet Vet.  Abinpet (2018b) 

- Comportamento de humanização dos animais  Bahia (2005) 

- Modelo de negócios, em larga escala, estagnado Bernasconi (2006) 

  Gomes (2011) 

2.3.1 Serviços 

- “É uma atividade ou uma série de atividades de natureza mais 

ou menos intangível – que normalmente, mas não 

necessariamente, acontece durante as interações entre clientes e 

empregados de serviço e/ou recursos físicos ou bens e/ou 

sistemas do fornecedor de serviços – que é fornecida como 

solução ao(s) problema(s) do(s) cliente(s)”. (GRÖNROOS, 

1995, p. 36);  

Grönroos (1995) 

- Sua produção pode ou não estar vinculada a um produto físico;  Kotler (1998) 

- Características: 1) Intangibilidade - os serviços não podem ser 

possuídos ou tocados pelo cliente 
Ghobadian et al. (1994) 

2) Produção e consumo simultâneos:  a produção e o consumo 

ocorrem ao mesmo tempo nos serviços.  
Gianesi e Corrêa (1994) 

3) Participação do cliente: o cliente participa de forma passiva ou 

em coprodução no processo de produção de um serviço. 
  

2.3.2 Elementos do 

projeto de serviços 

- Pacotes de serviços são divididos em quatro elementos: 1) 

Instalações de apoio: equipamentos e instalações usados no 

serviço; 

Fitzsimmons e 

Fitzsimmons (1998)  

2)  Bens facilitadores: são os bens utilizados pelo cliente durante 

a prestação de um serviço; 
Gianesi e Corrêa (1994)  

3) Serviços explícitos: ocorre quando o cliente percebe 

nitidamente o resultado da prestação de serviço; 
Gummesson (1994) 

4) Serviços implícitos: ocorre quando o serviço proporciona 

benefícios psicológicos ao cliente durante a prestação do mesmo; 
Slack et al. (1997)  

- Projeto de serviço é formado por quatro elementos:  1) Projeto 

do “produto” do serviço: considera o projeto dos atributos 

físicos, os quais são tangíveis, do serviço. Ou seja, são bens 

facilitadores e aos equipamentos; 

Ramaswamy (1996)  

2)  Projeto das instalações do serviço: refere-se ao layout em que 

o serviço é realizado; 
  

3) Projeto do processo de operações de serviços: considera todas 

as atividades necessárias para o mantimento ou entrega de um 

serviço; 

  

4) Projeto do processo de serviço ao cliente: diz respeito às 

interações entre o prestador de serviço e o cliente. 
  

2.3.3 Design de Serviços 

- Proporciona a mudança de contextos e melhores interações de 

serviço e experiência;  

- É o pensamento de design aplicado ao desenvolvimento de 

serviços para as pessoas, com pessoas permitindo a colaboração, 

permitindo a cocriação;  

- O usuário é o centro e a jornada é acompanhada;  

- Todos os pontos de contato são projetados visando a melhor 

experiência do usuário 

- Tem como objetivo criar um serviço utilizável e desejável para 

o usuário, da mesma forma que seja eficiente e eficaz para a 

organização. 

Mager (2015) 

Erlhoff e Marshalle 

(2008) 

Saffer (2010) 

Brown (2008)   

Moritz (2005) 

Design Council (2013) 
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2.4 Modelo de Negócios 

- É por meio do modelo de negócios que os empreendedores 

podem tomar decisões com mais chances de sucesso, além de 

utilizarem ferramentas de testes e experimentações de 

oportunidades novas;  

Trimi; Berbegal-Mirabent  

(2012) 

- Deve conter as estratégias para potencializar o valor entregue 

ao consumidor, as formas de como a organização será gerida, 

além dos investimentos necessários para sua viabilização e 

sustentabilidade; 

Wirtz (2011) 

- É a forma que uma organização cria, entrega e captura valor; Abraham (2013) 

- Processos de Desenvolvimento de Modelos de Negócio: 

mobilização, compreensão, projeto, implementação e 

gerenciamento 

Bocken et al.  (2013) 

  
Shafer; Smith; Linder 

(2005) 

  Orofino (2011) 

2.4.1 Business Model 

Canvas 

- Permite uma fácil manipulação e descrição dos modelos de 

negócios, sintetizando a lógica da organização e sinalizando os 

pontos principais de cada área. permite a identificação de riscos 

e falhas e seu layout proporciona maior criatividade da 

organização; 

Osterwalder e Pigneur 

(2010) 

- Tem como objetivo a utilização da modelagem de negócios 

como forma de criação de novas alternativas estratégicas e 

desenvolvimento de negócios mais estruturados; 

Banchieri, Blasco e 

Campa-Planas (2013)  

- Funciona como um blueprint estratégico para estruturação 

organizacional, de processos e sistemas; 

Martikainen, Niemi e 

Pekkanen (2013)  

- É dividido em nove quadros, os quais tem como objetivo 

mostrar a forma em que a organização vai gerar retorno 

financeiro. 

Axelsson, 

Papatheocharous e 

Andersson (2014)  

  
Trimi, Berbegal-Mirabent 

(2012) 

  Maurya (2012) 

  Bocken et al. (2013) 

2.5 Projeto de Design 

- É uma profissão específica, uma atividade fundamentalmente 

humana;  
Brown (2008)   

- Mistura entre criatividade e análise de pensamento; Lawson e Dorst (2013)  

- Processo solucionador de problemas, por meio da 

experimentação; 
Dorst e Cross (2001)  

- Estabelece qualidades de processos, serviços, objetos e seus 

sistemas em ciclo de vida, levando às inovações tecnológicas e 

trocas econômicas e culturais. 

Christiaans e Venselaar 

(2005) 

  Buchanan (1992) 

 
International Concil of 

Societies of Industrial 

Design (2015) 

2.5.1 Problematização 

da área de Design 

- Problema mal estruturado e bem estruturado; Buchanan (1992)  

- Problemas bem determinados podem ser solucionados por 

modelos lineares, já os problemas mal estruturados, não possuem 

limites claros, podendo ser utilizado então o Design Thinking 

Simon (1973) 

  Rittel e Webber (1973) 
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2.6 Design Thinking 

- Uma forma de ser criativo e inovador; 

Johansson-Sköldberg, 

Woodilla e Cetinkaya 

(2013) 

- Pode ser aplicado por pessoas que nunca tenham praticado algo 

na área do design, uma vez que os métodos são uma integração 

entre prática de gestão e academia; 

IDEO (2012) 

- Possibilita o entendimento do comportamento humano através 

da sensibilidade e metodologia dos designers; 
Vianna et al.  (2011) 

- Permite transformar problemas complexos em oportunidades 

de Design, objetivando o novo e criando impactos positivos; 
Dorst e Cross (2001) 

- Surge como um novo caminho para a inovação, focando no ser 

humano, com caráter multidisciplinar e com a capacidade de 

tangibilizar pensamentos e processos, de forma a ocasionar a 

inovação. 

Brown (2008)   

  Buchanan (1992) 

2.6.1 As fases do Design 

Thinking 

- Cada autor define um ciclo de etapas a ser seguido; - A 

abordagem escolhida (IDEO, 2012) é constituída de cinco 

etapas: descoberta, interpretação, ideação, experimentação e 

evolução; 

IDEO (2012)  

- Dentro de cada etapa existem diversas ferramentas de 

implementação. 
Vianna et al. (2011) 

 Brown (2010) 

Fonte: a autora 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Considerações iniciais 

 

Para elaboração do projeto de pesquisa, foi utilizada a metodologia Design Science 

Research. Em relação ao método, foi utilizado o Soft Design Science Research. A Design 

Science é a base epistemológica quando se trata do estudo do que é artificial, já a Design 

Science Research operacionaliza e fundamenta a pesquisa quando o objetivo é um artefato ou 

uma prescrição, podendo ocorrer no âmbito acadêmico ou nas organizações (BAYAZIT, 2004). 

A Design Science Research é orientada à solução de problemas, buscando entender o 

problema, construir e avaliar artefatos que proporcionam a transformação de situações, 

ocasionando mudanças para estados melhores ou desejáveis (MARCH; SMITH, 1995; 

MARCH; STOREY, 2008). As saídas geradas (artefatos) pela Design Science Research são 

classificadas em: constructos, modelos, métodos e instanciações (MARCH; SMITH, 1995). É 

através da formulação de hipóteses, condução de experiencias e resultados previstos que o 

pesquisador aprende sobre os artefatos e os sistemas sociais (BASKEVILLE et al., 2009).  

A Soft Design Science Research é a junção de duas abordagens a Design Science 

Research e a Soft System Methodology. Esse método é adequado para pesquisas que buscam 

resolver problemas e melhorar situações nas organizações, levando em conta os aspectos sociais 

inseridos nas atividades principais da Design Science Research: projetar, desenvolver, avaliar, 

entre outros. Nessa abordagem há uma separação entre dois “mundos”, o real e o orientado ao 

design. No “mundo real” são abordadas as atividades de construção e avaliação do artefato, 

bem como o contexto do problema. Já o “mundo orientado ao design”, aborda as atividades 

fundamentadas nos conceitos da Design Science, ou seja, possui conceitos de design, 

pensamento sistêmico e atividades voltadas para a busca por uma solução e avaliação da solução 

proposta. (BASKERVILLE et al., 2009). A Figura 9 representa o método e suas atividades.  
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Figura 9 - Soft Design Science Research 

Fonte: BASKERVILLE et al., 2009 

 

Segundo Baskeville et al. (2009), o método é comporto por sete etapas:  
 

1) O problema específico é identificado e delineado;  

2) O problema específico é detalhado em um conjunto de requisitos;  

3) O problema específico é generalizado em um problema geral, o qual identifica uma 

classe de problemas que vai orientar a condução da pesquisa; 

4) Definição de uma classe de soluções para o problema geral, utilizando técnicas do 

pensamento sistêmico. Resultado dessa etapa é uma série de requisitos gerais de solução;  

5) Comparação entre as etapas 2 e 4. Ou seja, comparação entre os requisitos do 

problema específico com os requisitos gerais; 

6) Busca por uma solução específica do problema, elencando os componentes da 

solução, levando em consideração os requisitos listados na etapa 4;  

7) Formulação de uma solução específica para o problema. O ciclo recomeça em busca 

de melhoria.  
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3.2 Método do Trabalho 

 

 

Figura 10 - Design Science Research aplicado 

Fonte: Adaptado de Baskeville, et al. (2009) 

 

1) A partir da contextualização do problema, foi possível identificar e delinear o 

problema específico a ser tratado pela pesquisa. Segundo Gil (2002), a identificação do 

problema surge com o detalhamento das condições em que os fenômenos ocorrem e o que os 

influencia. Sendo assim, o problema da pesquisa foi definido como: Como projetar serviços 

inovadores para o setor de Pet Shop? 

2) Desdobramento do problema específico em objetivo geral e objetivos específicos, 

assim como os requisitos necessários para alcançar a solução do problema. Construção de um 

caminho para resolução do problema, podendo assim, prescrever uma solução para a projeção 

de serviços inovadores para Pet Shop. Sendo assim, o objetivo da pesquisa é: estudo de 

metodologias e ferramentas do Design Thinking e Design de Serviço para a reflexão de um 

projeto de serviços, com modelo de negócios competitivo e inovador, para o setor de Pet Shop. 

Além disso, foi realizada uma pesquisa de campo para analisar os serviços praticados 

atualmente pelos Pet Shops. Essa pesquisa foi realizada através de visitas presenciais em 
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diversos Pet Shops em diferentes regiões. Nessa etapa a equipe se aprofundou no contexto do 

projeto e as seguintes ferramentas foram utilizadas: Pesquisa Exploratória, Pesquisa Desk, 

Entrevista e Questionário.   

3) Generalização do objetivo geral da pesquisa, abrangendo perspectivas técnicas e 

sociais, considerando que diversas organizações estão inseridas no mesmo contexto do estudo. 

Dessa forma, o problema geral passou a ser:  como projetar serviços inovadores.  

4) Foi definida uma classe de soluções gerais, ferramentas, para o problema geral (no 

caso, como projetar serviços inovadores), utilizando técnicas encontradas na literatura de 

referência sobre Design de Serviços e Design Thinking. Ou seja, a solução para o problema 

geral se deve através da aplicação das ferramentas do design.  Porém, como não foi encontrado 

na literatura um modelo de referência para projetos de serviço, as ferramentas foram 

selecionadas de acordo com o contexto do projeto, sendo assim, após estudo das ferramentas 

existentes, a equipe definiu quais ferramentas seriam mais adequadas para o projeto.   

4.a) O estudo sistemático da literatura sobre técnicas e abordagens de modelos de 

negócios, Design Thinking, Design de Serviços e Projetos de Serviços. Esse estudo da literatura 

foi realizado por meio de pesquisas, leitura, estudo de campo, dentre outros métodos para estudo 

do tema abordado, considerando estudos de diversos autores, conforme recomendação de 

Gerhardt e Tolfo (2009). O estudo da literatura possibilitou a sistematização dos fatores 

essenciais de um serviço e seu projeto, como síntese apresentada no item 2.8 Síntese do 

Referencial Teórico deste estudo. 

4.b) Segundo Vianna et al. (2011), o Design Thinking, como sua própria tradução 

sugere, se refere à forma de pensar do designer, o qual utiliza o pensamento abdutivo para 

geração de ideias inovadoras. Já para Brown (2008), o Design Thinking é considerado “uma 

disciplina que usa a sensibilidade e os métodos do designer para suprir as necessidades das 

pessoas com o que é tecnologicamente factível, e recorre ao que uma estratégia de negócios 

viável pode converter em valor para o cliente e oportunidade de mercado." (BROWN, 2008). 

Para Dunne e Martin (2006), o Design Thinking é definido como um processo mental, para o 

desenvolvimento de um serviço, produto ou sistema.  

De acordo com Denis (2000), o real significado do termo “design” e seu entendimento 

são algumas dificuldades enfrentadas. Já Buchanan (2001), acredita que essa dificuldade de 

definição é uma das grandes forças do design, pois, campos do conhecimento que possuem uma 

única definição, tendem a não oferecer novos desafios, são campos letárgicos e mortos. Ainda 

sobre a visão de Buchanan (2001), as diversas definições sobre o “design” são descritivas e 
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frequentemente, metafóricas, e o mesmo define o design como “o poder humano de conceber, 

planejar e fazer produtos que servem ao ser humano na realização de seus propósitos individuais 

e coletivos” (BUCHANAN, 2001, p. 9). 

Portanto, com as diversas definições e abordagens para o Design Thinking, o mesmo 

não será tratado nesse projeto como uma metodologia. Sendo assim, o Design Thinking pode, 

com algumas adaptações, ser entendido como a lógica imperativa do projeto do artefato. 

5) Foi realizada a comparação entre os requisitos do problema específico requisitos 

gerais de um projeto de serviço, ou seja, o projeto de serviço para o setor de Pet Shop, com os 

requisitos gerais de um projeto de serviço, comparando as etapas 2 e 4, executando os ajustes e 

melhorias necessárias.  

6) Foram aplicadas as técnicas do Design Thinking, Design de Serviços e Business 

Model Canvas para busca de soluções para o problema específico. As ferramentas selecionadas 

do Design Thinking que foram utilizadas nessa etapa são: Cartões de Insight, Diagrama de 

Afinidade, Critérios Norteadores, Personas, Mapa de Empatia, Jornada do Usuário, 

Brainstorming, Cardápio de Ideias e Matriz de Posicionamento.  

7) A formulação da solução e seu desdobramento para o contexto social foi construída 

por meio da análise do conjunto de dados obtido com a observação em campo, aplicação das 

técnicas de design e modelo de negócios e compatibilização com a teoria. As ferramentas 

utilizadas nessa etapa foram: Prototipação e Business Model Canvas. Como artefato da 

pesquisa, foi criada uma prescrição de serviços inovadores para Pet Shop. Toda etapa de 

aplicação das ferramentas do Design Thinking está detalhada no item 3.2.1 Framework de 

aplicação deste estudo. 

 

3.2.1 Framework de aplicação  
 

Com o intuito de sistematizar as etapas de aplicação do Design e o desenvolvimento de 

um modelo de negócios, o Framework abaixo (Figura 11), oriundo dos conceitos desenvolvidos 

no referencial teórico, representa o conjunto de fases e etapas relevantes e recomendadas para 

estruturar um projeto de serviço inovador. O Design Thinking, bem como o Design de Serviços, 

atua como método para geração de insights inovadores, incorporando conceitos de prototipação 

e cocriação e o Business Model Canvas permite a estruturação de um modelo de negócios, 

tentando as hipóteses oriundas do design. Ao fim da aplicação dessas abordagens, obteve-se 

um modelo de negócios como prescrição de serviços inovadores para um Pet Shop. Essas 

abordagens foram aplicadas em um Pet Shops localizado em Nova Friburgo, porém, não é 
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possível afirmar que os serviços prescritos serão aplicados posteriormente, devido ao tempo 

para entrega do projeto final e incerteza da complexidade e do investimento necessário para 

aplicação do mesmo.  

O Framework foi estruturado a partir dos conceitos teóricos obtidos com a revisão de 

literatura e está representado pela Figura 11, a qual apresenta as seguintes etapas: 

1) Imersão: inclui as fases de “Imersão Preliminar” e “Imersão Profunda”, onde o 

resultado esperado é o entendimento da situação, de modo que a equipe se aproxime 

do contexto do problema, tanto do ponto de vista da empresa quanto do usuário final. 

Nessa etapa, foi realizada uma pesquisa de campo, onde foram visitados Pet Shops 

diversos no Brasil, Argentina, Alemanha, Uruguai, Canadá e Estados Unidos.  As 

seguintes ferramentas foram selecionadas para essa etapa, de acordo com os 

objetivos e realidade da empresa: pesquisa exploratória, pesquisa desk, entrevistas 

e aplicação de um questionário.  

2) Análise e síntese: inclui a análise e síntese de toda informação coletada na fase de 

imersão, onde os insights são padronizados e estruturados e os consumidores são 

descritos. As seguintes ferramentas selecionadas para essa etapa foram: cartões de 

insights, diagrama de afinidades, critérios norteadores, personas, mapa de empatia e 

jornada do usuário.  

3) Ideação: inclui a geração de ideias para o contexto abordado no projeto. Os insumos 

são oriundos da fase de “Análise e Síntese”. As ferramentas selecionadas para essa 

etapa foram: brainstorming, cardápio de ideias e matriz de posicionamento.  

4) Prototipação: etapa onde as melhores ideias são prototipadas, através da seleção feita 

pela matriz de posicionamento. Obtém-se então os protótipos rústicos e inicia-se a 

obtenção de feedbacks, através de seleção de participante. A ferramenta selecionada 

para ser utilizada nessa etapa foi o protótipo em papel. Posteriormente a isso, foi 

aplicado o Business Model Canvas, o qual permite o desenho do modelo de negócios 

a ser criado.  
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Figura 11 - Framework de aplicação 

Fonte: a autora 
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4 APLICAÇÃO DO MÉTODO 

 

No Capítulo 1, o objetivo da pesquisa foi definido como: o estudo de metodologias e 

ferramentas do Design Thinking e Design de Serviço para a reflexão de um projeto de serviços, 

com modelo de negócios competitivo e inovador, para o setor de Pet Shop. A empresa 

selecionada para aplicação do método possui nome fantasia “Senhor Pet” e está localizada na 

cidade de Nova Friburgo/RJ. Trata-se de uma microempresa cuja inauguração ocorreu em maio 

de 2018, ou seja, é uma empresa nova, com pouco mais de um ano de funcionamento. Possui 

quatro sócios, sendo dois sócios ativos, os quais são responsáveis por todas as atividades da 

empresa. Todos os sócios participaram ativamente de todas as etapas de aplicação do método e 

optaram, por questões estratégicas, não envolver outras empresas e pessoas nesse processo.  

Algumas adaptações foram necessárias para execução do projeto, uma vez que dois 

sócios estão localizados em Montreal, Canadá. Dessa forma, todas as ferramentas utilizadas 

foram aplicadas por meios digitais e transmitidas por videoconferência, para que todos da 

equipe tivessem alcance e autonomia durante toda a aplicação.  

Para aplicação de todas as ferramentas propostas, foram realizados oito encontros no 

total, com participação de todos os sócios. De acordo com o Capítulo 3, e como exposto na 

Figura 12, a execução do projeto se divide em quatro macro etapas: Imersão, Análise e Síntese, 

Ideação, Prototipação.  

 

Figura 12 – Macro etapas do Design Thinking 

Fonte: DESIGN THINKING (2019) 

 

4.1 Imersão 

 

A primeira macro etapa apresentada no Framework é a Imersão, onde se tem como 

objetivo o entendimento dos usuários e suas necessidades. Essa macro etapa é dividida em duas 

etapas, a “Imersão Preliminar” e a “Imersão Profunda”. A primeira tem como objetivo o 

reenquadramento, entendimento do contexto, definição do escopo do projeto, 
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compartilhamento de conhecimento, definição do público e levantamento das áreas de interesse 

a serem estudadas na “Imersão em Profundidade”. Em seguida, se inicia a “Imersão em 

Profundidade”, onde são utilizadas as ferramentas para listagem dos perfis de usuários, 

mapeamento do contexto e definição dos atores-chaves. Após a fase de Imersão, os dados 

deverão ser compilados e servirão de insumo para criação das soluções, através das demais 

ferramentas do Design Thinking. 

 

4.1.1 Imersão Preliminar: Pesquisa Exploratória 

 

A pesquisa exploratória é uma pesquisa qualitativa, na qual a equipe ficou imersa ao 

contexto do projeto. Nessa fase, foi necessário observar e interagir com o meio, buscando locais 

e pessoas relevantes para o entendimento do contexto. Portanto, para maior captação de 

informação, a equipe visitou diversos Pet Shops, de portes e focos diferentes. Nessa etapa, foi 

considerada de suma importância a visitação de Pet Shops em países diferentes, para que a 

equipe pudesse ter uma visão mais ampla do mercado. Dessa forma, foram visitados Pet Shops 

na Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Argentina e Uruguai. Além dos Pet Shops visitados, 

foram realizadas reuniões com proprietários de outros Pet Shops na cidade de Nova Friburgo e 

fornecedores locais de acessórios, rações e medicamentos.  

Dos Pet Shops visitados, percebe-se que no Brasil há uma tendência maior para estilos 

de lojas no formato de casas de ração, principalmente no interior e em bairros pequenos. Já no 

Canadá, Estados Unidos e Alemanha, os Pet Shops são muito maiores e, em sua maioria, são 

em formato de boutique pet, assemelhando-se às lojas de artigos para humanos. Observa-se 

grande variedade de acessórios e petiscos, mas, em termos de ração, observou-se pequena 

variedade de marcas.  

Em relação aos Pet Shops visitados na Argentina e no Uruguai, nenhum possui formato 

de casa de ração, porém, não podem ser considerados boutiques pets. Observou-se grande 

variedade de acessórios e venda de animais exóticos, como furões, por exemplo. Mas, em 

relação a venda de ração, observou-se que nesses países havia pouca variedade de marcas, o 

que contrasta a realidade do Brasil.  

Os acessórios encontrados no exterior possuem preços consideravelmente inferiores e 

qualidades bastante superiores aos acessórios encontrados no Brasil, mesmo os que são 

fabricados na China. Outro fator observado se deve ao fato de que no Brasil é comum a venda 

de ração no varejo, à granel, já nos outros países visitados, essa prática não foi encontrada em 

nenhum dos Pet Shops visitados. 
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4.1.2 Imersão Preliminar: Pesquisa Desk 

 

A Pesquisa Desk teve por objetivo a captura de informações, não relacionadas ao usuário 

ou equipe, sobre o contexto do projeto. A pesquisa ocorreu através de diversas fontes, como 

websites, livros, revistas, artigos, redes sociais, entre outras, e tem como foco o entendimento 

sobre as tendências nacionais e internacionais. As informações coletadas foram registradas, de 

forma objetiva, em forma de Cartões de Insights, contendo título, resumo da informação e a 

fonte. De acordo com a Pesquisa Exploratória e fundamentado no tópico 2.2 Pet Shop, os temas 

selecionados para aprofundamento na Pesquisa Desk estão apresentados na Figura 13.  

 

 

Figura 13 - Pesquisa Desk 

Fonte: a autora 

 

Foi observado que no mercado pet há um grande contraste entre lojas físicas e lojas 

online, principalmente no Brasil. As lojas físicas são limitadas em termos de produtos 

diferenciados, já nas lojas online, há uma gama vasta de produtos diferenciados e originais. As 

lojas físicas possuem muitos produtos semelhantes, devido aos fornecedores locais serem os 

mesmos, já nas plataformas digitais é possível encontrar maior variedade de produtos e itens 

que não são vendidos em lojas físicas. Observou-se que as lojas online são mais atrativas para 

pessoas que buscam itens específicos ou variedade. Porém, não é amplamente difundido o uso 

de aplicativos exclusivos para compra de produtos pet, apenas lojas virtuais. Além disso, é mais 

comum encontrar programas de fidelidade em lojas online do que em lojas físicas.  
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Outro fator observado se deve ao fato que nos países europeus e nos países da américa 

do norte, há uma maior conscientização e incentivo para consumo de produtos mais naturais e 

menos agressivos aos animais, como por exemplo rações sem conservantes, transgênicos e com 

proteína de qualidade. Além disso, o processo de humanização dos pets ainda é mais expressivo 

nesses países do que no Brasil.   

Constatou-se que existem diversos nichos ainda pouco explorados no mercado pet, 

principalmente fora dos grandes centros comerciais. Os ramos de hotelaria em geral, hospital 

veterinário e serviços mais específicos e especializados, como Dog Walking, tratamento 

oncológico e transporte de animais, por exemplo, ainda são bastante escassos e até inexistentes 

em algumas cidades do interior. Além disso, nas capitais o acesso a produtos diferenciados e 

específicos é maior que nas pequenas cidades, fazendo com que os usuários tenham que recorrer 

as lojas virtuais.  

Foi observada uma tendência dos tutores em adotar a alimentação natural para os 

animais. Porém, um problema desse comportamento se deve ao fato de os tutores introduzirem 

a alimentação natural sem um acompanhamento nutricional adequado, o que vem trazendo 

consequências para a saúde dos animais, uma vez que não estão ingerindo uma alimentação 

equilibrada. Entretanto, foi identificado uma gama de empresas especializadas em produção de 

alimentos naturais para os animais, onde a venda ocorre de forma avulsa ou através de planos 

semanais ou mensais. Além disso, observou-se também um crescimento na oferta de petiscos 

naturais, como biscoitos por exemplo. É um ramo ainda pouco explorado, porém com grande 

potencial.  

A Pesquisa Desk foi essencial para conhecimento de serviços e produtos inovadores já 

existentes no mercado, tanto nacional como internacional. As informações coletadas foram 

registradas em Cartões de Insights e as principais podem ser observadas na seção 4.2.1 - 

Cartões de Insights desse capítulo.  

 

4.1.3 Imersão em Profundidade 

 

A Imersão em Profundidade consistiu em uma pesquisa densa sobre no contexto em que 

o projeto está inserido, ou seja, uma pesquisa profunda em relação ao estilo de vida dos atores, 

assim como do assunto em questão. Essa pesquisa teve foco no ser humano, para que dessa 

forma fosse possível identificar o que as pessoas falam, como agem, o que pensam e como se 

sentem. Portanto, a pesquisa teve o de realizar o mapeamento das necessidades dos usuários, 
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bem como identificar comportamentos extremos, para que soluções específicas pudessem ser 

concebidas.  

Contudo, para que a equipe criasse empatia com os usuários, as ferramentas 

selecionadas para se obter maior aproximação com os clientes foram: entrevista, questionário, 

observação participante e observação direta. As próximas seções apresentarão o resultado das 

entrevistas e do questionário.  

 

4.1.4 Imersão em Profundidade: Entrevistas 

 

A ferramenta de entrevista foi selecionada pela equipe com o intuito de, através de uma 

conversa com o usuário, obter informações cruciais sobre a vida dos mesmos, para que os 

comportamentos sociais e extremos fossem identificados.  Antes de realizar a pesquisa, a equipe 

estruturou um plano de ação, contendo a dinâmica da pesquisa, as perguntas a serem realizadas, 

bem como o número de pessoas entrevistadas.  

O roteiro de perguntas utilizado foi uma adaptação do roteiro utilizado no questionário, 

Anexo 1. Porém, antes do mesmo ser aplicado, a equipe realizou um teste piloto com 4 pessoas, 

a fim de obter melhores resultados. Foram selecionados 20 usuários para realização das 

entrevistas, entre eles jovens, adultos e idosos de diferentes classes sociais. Vale ressaltar a 

entrevista em questão trata-se de uma pesquisa qualitativa, na qual o intuito é criar empatia com 

o usuário, e não extrair resultados estatisticamente significativos. O público selecionado 

cumpriu com o esperado e os resultados obtidos das entrevistas foram suficientes para uma 

análise significativa do público-alvo. Por meio das entrevistas foi possível identificar que: 

• Algumas pessoas não gostam de comprar ração à granel, por medo de contaminação 

ou mau manuseio das rações; 

• Há uma preocupação em adquirir brinquedos, pois, os usuários ficam receosos que 

os animais sejam capazes de destruí-los rapidamente;  

• Os usuários em grande maioria não possuem informações suficientes sobre os 

produtos, utilizando muitas vezes produtos de cães em gatos, por exemplo; 

• Os tutores, em grande maioria, consideram os animais como parte integrante da 

família, não medindo assim, esforços para lhes proporcionar os melhores produtos; 

• Muitos usuários sentem falta de um banho e tosa de qualidade; 

• A falta de vaga é um problema para alguns usuários; 

• O atendimento é visto como fator positivo na loja; 
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• Os usuários gostam de variedade de produtos; 

• A higiene e arrumação da loja são fatores decisivos para escolha do Pet Shop; 

• A forma com que os funcionários se relacionam com os pets cativa os clientes; 

• Os usuários sentem falta de estabelecimentos 24h; 

• Há uma carência de estabelecimentos especializados em hotelaria; 

• Muitos escolhem o Pet Shop por preço; 

• Necessidade de atendimento rápido; 

• Campanhas promocionais captam e fidelizam clientes; 

 

4.1.5 Imersão em Profundidade: Questionário 

 

Assim como a entrevista, ferramenta de questionário também foi selecionada pela 

equipe com o intuito de obter informações cruciais sobre a vida dos usuários, porém, o 

questionário alcança um número maior de pessoas, não só localmente, mas, em outras regiões. 

O questionário não foi estruturado e validado com alto grau de formalidade, de acordo com 

metodologias já existentes. As perguntas e opções de respostas foram definidas pela equipe 

visando maior entendimento do público, bem como as expectativas de um tutor de pet perante 

um Pet Shop. As perguntas podem ser acessadas através do Anexo 1 e as mesmas foram testadas 

com 10 pessoas antes de serem aplicadas. A plataforma selecionada para aplicação do 

questionário foi o Google Forms, uma vez que tal plataforma apresenta todas as funcionalidades 

necessárias. O link para acesso ao questionário é: https://forms.gle/wYegtgGGZEy9Awnj9. 

O questionário aborda as seguintes questões: 

• Quantos pets cada usuário possui; 

• Qual tipo de pet cada usuário possui (gato, cachorro ou outros); 

• Quantas vezes por mês os serviços de Pet Shop são utilizados; 

• Gasto mensal com Pet Shop; 

• O que mais chama atenção em um Pet Shop; 

• Quais carências encontradas na região; 

• Como conheceu o Senhor Pet; 

• Por que escolheu o Senhor Pet; 

• O que falta no Senhor Pet para atender as necessidades do usuário; 

A divulgação da pesquisa foi realizada através das redes sociais da empresa (Facebook, 

Instagram e WhatsApp) e encaminhada para o todo mailing da empresa. Além disso, foi criada 
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uma campanha promocional de recompensa para os clientes que respondessem o questionário, 

como mostrado na Figura 14.  

 

Figura 14 - Programa de recompensa do questionário 

Fonte: a autora 

 

O questionário ficou ativo durante 2 semanas e obteve-se um total de 78 respondentes, 

sendo que 73 possuem animais de estimação, porém, destes 38 são clientes do Senhor Pet. 

Dentre os respondentes, 55 são do sexo feminino e com mais de 40 anos, conforme Figura 15, 

abaixo.  

 

Figura 15 - Faixa etária questionário 

Fonte: a autora 
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Dos 73 respondentes que possuem animais de estimação, 38,1% (28) tem apenas 1 

animal de estimação em casa. Em contra partida, 34,2% (25) possuem mais de 4 animais de 

estimação, conforme Figura 16.  

 

Figura 16 - Quantos animais de estimação você possui 

Fonte: a autora 

 

Em relação ao tipo de animal de estimação, a grande maioria, 86,3% (63) possui 

cachorros. Já 42,5% (31) dos respondentes possuem gatos, conforme Figura 17. Destes, 30,13% 

(22) possuem cachorros e gatos.  
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Figura 17 - Qual animal de estimação você possui 

Fonte: a autora 

 

Conforme as respostas obtidas, Figura 18, 30,1% (22) das pessoas vão ao Pet Shop 2 

vezes por mês. Porém, 26% (19) vão 4 vezes ou mais, possivelmente são as pessoas que 

compram pouca quantidade de ração, normalmente à granel.  

 

Figura 18 - Frequência em Pet Shop 

Fonte: a autora 
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Sobre os gastos mensais com Pet Shop, 43,8% (43) dos respondentes gastam entre 

R$100-R$200 e 27,4% (20) gastam mais de R$200. Tal resultado comprova que os tutores de 

pets em geral não economizam com gastos em Pet Shop.  

 

Figura 19 - Gasto mensal com Pet Shop 

Fonte: a autora 

 

Em relação ao que mais chama a atenção das pessoas em um Pet Shop, a grande maioria 

mencionou variedade de produtos, preço, bom atendimento e cuidado, por parte dos 

funcionários, com os animais. Além disso, muitos citaram que escolhem os Pet Shop com 

ambientes organizados e limpos. Já referente ao item “Qual serviço de Pet Shop você sente falta 

na sua região?”, foram obtidas respostas diversas, porém, as que mais se repetiram foram em 

relação a falta de serviços de hotelaria, banho e tosa de qualidade e com atendimento em 

domicílio e estabelecimentos que funcionem 24h.  

Dos 38 respondentes que são clientes do Senhor Pet, 60,5% (23) conheceram a loja por 

meio de indicação e 28,95% (11) por meio de propaganda e internet. 55,3% (21) dos 

respondentes escolheram o Senhor Pet por boas recomendações e 71,1% (27) escolheram pelo 

atendimento, conforme Figura 20. Em relação à pergunta “O que falta no Senhor Pet para 

atender as suas necessidades?”, o que foi apontado foi a falta de serviço de Banho e Tosa.  
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Figura 20 - Por que escolheu o Senhor Pet? 

Fonte: a autora 

 

4.2 Análise e Síntese  

 

A segunda macro etapa executada é a Análise e Síntese, onde os insights gerados na 

macro etapa de Imersão são organizados, a fim de identificar padrões e possibilitar a geração 

de ideias (VIANNA et al., 2011). Existem diversas ferramentas que podem ser utilizadas nessa 

etapa, porém, de acordo com o propósito do projeto, as ferramentas selecionadas para a mesma 

foram: cartões de insights, diagrama de afinidades, critérios norteadores, personas, mapa de 

empatia e jornada do usuário.  

 

4.2.1 Cartões de Insights 

 

Os Cartões de Insights foram extraídos das Pesquisas Exploratória, Desk e em 

Profundidade e tem como objetivo retratar as reflexões oriundas das mesmas. Além disso, os 

cartões tem por finalidade proporcionar uma fácil e rápida consulta dos resultados. Essa 

ferramenta está diretamente relacionada à ferramenta de Diagrama de Afinidades, uma vez que 

a mesma agrupa os cartões de acordo com a afinidade dos temas. 

  Durante a construção dos Cartões de Insights a equipe elaborou frases que resumissem 

os assuntos descobertos na macro etapa de Imersão, os identificando por um título e fonte do 

dado coletado. Os cartões de insight foram construídos ao longo da pesquisa, pois, em cada fase 
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de aplicação novos insights foram gerados. Portanto, essa etapa funciona como uma 

formalização dos cartões criados ao longo da pesquisa. A seguir estão ilustrados os principais 

e mais relevantes Cartões de Insights gerados durante a fase de Imersão. Como os Cartões de 

Insights e o Diagrama de Afinidades são ferramentas que se relacionam, os cartões estão 

identificados de acordo com os seguintes temas correspondentes: 

• Amarelo: Higiene e Saúde; 

• Azul: Tecnologia; 

• Rosa: Serviços Personalizados 

• Verde: Hotelaria;  
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Figura 21 - Cartões de Insights 

Fonte: a autora 

 

4.2.2 Diagrama de Afinidade 

 

Como já dito anteriormente, o objetivo do Diagrama de Afinidades é organizar os 

Cartões de Insights de acordo com suas afinidades, similaridades, dependências ou 

proximidade. Porém, essa organização e agrupamento são realizadas de forma subjetiva, uma 

vez que diversos agrupamentos podem ser formados. Portanto, o agrupamento ocorreu de 

maneira em que as áreas criadas retratassem os temas relevantes para o prosseguimento do 

projeto. Sendo assim, de acordo com a Figura 22, a equipe dividiu os Cartões de Insight em 

quatro macro temas: Higiene e Saúde, Hotelaria, Tecnologia e Serviços Personalizados. Para 

maior praticidade e facilidade de entendimento, foram colocados apenas os títulos dos Cartões 

de Insights.  
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Figura 22 - Diagrama de Afinidades 

Fonte: a autora 

 

4.2.3 Critérios Norteadores 

 

Os Critérios Norteadores serviram como diretrizes balizadoras do projeto, garantindo 

que os requisitos e restrições fossem atendidos. Portanto, ao iniciar o projeto, a equipe se reuniu 

e definiu todos os requisitos que o projeto precisaria atender, formando assim, os Critérios 

Norteadores. Dessa forma, todas as questões relevantes do projeto foram respeitadas, não 
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distanciando as soluções do foco do projeto, tanto em termos de requisitos, como de acordo 

com restrições. A equipe criou nove critérios norteadores, os quais estão listados a seguir:  

 

1) Obter posição incontestável de destaque entre os concorrentes locais; 

2) Fidelizar clientes, possibilitando a recorrência dos serviços; 

3) Tornar-se referência no tema a ser abordado; 

4) Transmitir o compromisso da empresa com a inovação; 

5) Serviço acessível a todo público; 

6) Baixo custo de implementação; 

7) Irromper a relação custo-benefício; 

8) Curto tempo para execução do projeto; 

9) Baixa dificuldade de execução; 

 

4.2.4 Personas 

 

Primeiramente todos os perfis foram identificados na fase de Imersão, feito isso, os 

personagens foram criados utilizando as combinações de aspectos analisados. Dessa forma, 

personas foram criadas retratando os perfis extremos dos usuários. As personas são essenciais 

na fase de ideação, pois através delas é possível garantir que as soluções criadas irão satisfazer 

os usuários. A equipe criou as personas e, para ilustra-las graficamente, utilizou a ferramenta 

“O fantástico Gerador de Personas” através do site “https://geradordepersonas.com.br/”.  

No processo de criação das personas a equipe realizou um levantamento de todas as 

características dos usuários que foram detectadas ao longo do projeto; identificou quais eram 

as características extremas de cada perfil de usuário (essas características que serão 

consideradas na criação das personas); selecionou as personas de acordo com o perfil detectado 

ao longo do projeto. Portanto, com a análise dos dados coletados, foram identificadas cinco 

personas, de diferentes idades, classes sociais e sexo, as quais estão descritas nas Figura 23 a 

seguir. 
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Figura 23 - Personas 

Fonte: a autora 
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4.2.5 Mapa de Empatia  

 

Para construção do mapa de empatia, foi necessário sintetizar o que o usuário diz, faz, 

pensa e sente, de acordo com as seguintes perguntas: 

1. O que vê? - Descrição do que o usuário enxerga em seu ambiente; 

2. O que ouve? - Descrição de usuário ouve em seu ambiente, o que o influencia; 

3. O que pensa e sente? – Descrição do que o usuário pensa em sente; 

4. O que fala e faz? - Descrição do que o usuário fala e faz, retratando como se comporta 

em seu ambiente; 

5. Quais são as dores? - Descrição dos problemas enfrentados pelo usuário; 

6. Quais são as necessidades? - Descrição dos fatores necessários para que o usuário 

seja atendido. 

A equipe considerou o contexto de Pet Shop para responder as perguntas acima e criou 

um mapa de empatia, apresentados a seguir, para cada persona criada no item 4.2.4 Personas. 

Toda equipe participou desse processo de construção, para evitar viés pessoal. Um fator 

importante para a equipe durante a aplicação dessa ferramenta, bem como a ferramenta de 

Personas, foi um maior entendimento e esclarecimento para os sócios que moram no exterior 

sobre os perfis de clientes do Pet Shop em questão.  

 
Figura 24 – Mapa de Empatia Amanda 

Fonte: a autora 
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Figura 25 – Mapa de Empatia Bruno 

Fonte: a autora 

 
Figura 26 – Mapa de Empatia Carlos 

Fonte: a autora 
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Figura 27 – Mapa de Empatia Maria 

Fonte: a autora 

 
Figura 28 – Mapa de Empatia Sofia 

Fonte: a autora 
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4.2.6 Jornada do Usuário 

 

A Jornada do Usuário foi utilizada para representar as etapas do relacionamento dos 

usuários com o serviço prestado no Senhor Pet, onde foram retratadas as etapas percorridas 

antes, durante e depois da compra e utilização, conforme Figura 29. Para construção dessa 

ferramenta, toda equipe se reuniu e listou todas as possibilidades de compra que o cliente do 

Senhor Pet tem, levando em consideração o caminho “perfeito”, no qual todas as expectativas 

do cliente são atendidas; o caminho onde o cliente é imparcial quanto ao sentimento, ou seja, a 

experiência de compra não superou expectativas, mas, também não o frustrou e, por fim, a 

equipe montou o caminho onde o cliente passou por algum tipo de frustração, seja por um 

produto não encontrado, um atendimento ruim, ou qualquer outro fator que não o satisfaça. Essa 

ferramenta proporciona grande conhecimento e entendimento do fluxo de compra, 

proporcionando possibilidades de ajustes e melhorias, muitas vezes, simples de serem 

executadas. 
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Figura 29 – Jornada do Usuário 

Fonte: a autora 
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4.3 Ideação 

 

A macro etapa de Ideação tem por objetivo a utilização de ferramentas que incentivem 

a geração de ideias inovadoras para o projeto. Vale ressaltar a importância da participação de 

diferentes pessoas, com expertises distintos, para aplicação das ferramentas, para assim 

conseguir obter resultados mais assertivos. Portanto, além da equipe do projeto, usuários e 

profissionais da área participaram do processo de Ideação. As ideias oriundas dessa macro etapa 

foram sintetizadas através das ferramentas de Cardápios de Ideias, Matriz de Posicionamento e 

Prototipações.   

 

4.3.1 Brainstorming 

 

O Brainstorming tem por objetivo a geração massiva de ideias a partir dos dados 

coletados ao longo do projeto, principalmente nas etapas de Imersão e Análise e Síntese. Sendo 

assim, durante o brainstorming, a equipe estava voltada para o número de ideais geradas e não 

a qualidade das mesmas. Portanto, grande parte das ideias geradas não foram utilizadas, porém, 

foram essenciais para a geração de ideias relevantes. Durante a realização do projeto, foram 

realizados cinco Brainstorms após as seguintes ferramentas: Pesquisa Desk, Pesquisa 

Exploratória, Questionário, Jornada do Usuário e Matriz de Posicionamento. Em todos eles, os 

quatro sócios participaram, além de um usuário. Cada Brainstorm teve duração média de uma 

hora. As principais ideias geradas foram:  

 

1- Criação de Infobooks com temas relevantes para os tutores de pets; 

2- Criação de um aplicativo de venda de produtos de diversos Pet Shops locais, com 

delivery instantâneo. Simultâneo ao aplicativo “IFood”; 

3- Criação de um aplicativo para venda de produtos do Senhor Pet; 

4- Criação de um aplicativo para lembrete de datas de vacinas, medicamentos e compra 

de ração; 

5- Abertura de uma filial do Senhor Pet com venda de produtos direcionados para os 

amantes de animais;  

6- Criação de um setor na loja Senhor Pet com produtos direcionados aos amantes de 

animais; 

7- Criação de um programa de assinatura para recebimento mensal de produtos; 

8- Criação de um setor na loja Senhor Pet com produtos personalizados; 
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9- Reconfiguração do layout da loja Senhor Pet para exposição de mais acessórios; 

10-  Adaptação de uma van para Banho e Tosa móvel, com atendimento domiciliar; 

11- Criação de uma farmácia exclusivamente com medicamentos animais; 

12- Execução de um serviço de venda de programa alimentar para cães e gatos; 

13- Criação de pacotes de vendas de books fotográficos para pets; 

14- Venda de festa de aniversário para pets; 

15- Criação de uma equipe para serviço de Day Care de animais; 

16- Fabricação e venda de produtos para acessibilidade animal, como cadeira de rodas; 

17- Criação de uma clínica de reabilitação animal; 

18- Criação de um sistema de venda de consultoria e psicologia animal; 

19- Criação de um hospital veterinário 24h; 

20- Criação de uma empresa que forneça serviço de cremação animal; 

21- Aquisição de um veículo para oferta de serviço de transporte animal; 

22- Criação de uma creche animal; 

23- Criação de um hotel especializado em animais; 

 

4.3.2 Cardápio de Ideias 

 

O Cardápio de Ideias apresenta uma síntese de todas as ideias geradas durante o projeto, 

permitindo melhor visualização das mesmas, podendo ser utilizado como um portifólio de 

ideias. Ou seja, é a documentação, parcial, do resultado do projeto, onde as ideias geradas foram 

listadas e organizadas na forma de um menu de restaurante. A seção “Entrada” apresenta as 

ideias mais tangíveis, rápidas e fáceis de serem postas em prática. A seção “Prato Principal” 

lista as ideias mais relevante e consideradas mais impactantes para o Senhor Pet. Já a 

“Sobremesa” mostra as ideias mais complexas de serem executadas, as que podem ser postas 

em prática em outro momento. Porém, não são menos importantes que as demais ideias, são 

apenas ideias mais elaboradas que irão exigir maior tempo e investimento para execução.  
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Figura 30 - Cardápio de Ideias 

Fonte: a autora 
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4.3.3 Matriz de Posicionamento 

 

A Matriz de Posicionamento é uma ferramenta de validação das ideais geradas em 

relação aos Critérios Norteadores estabelecidos, bem como às Personas. O intuito da equipe em 

utilizar essa ferramenta foi para auxiliar no processo de tomada de decisão, uma vez que se 

obtém melhor entendimento sobre as ideias selecionadas. As ideias foram listadas e cruzadas 

com os Critérios Norteadores e com as Personas.  

A matriz de posicionamento, Figura 31, foi elaborada com a participação dos quatro 

sócios e, a partir da mesma é possível observar que o conjunto de ideias faz com que todos os 

critérios sejam atendidos.  O critério “tornar-se referência no tema a ser abordado” é atendido 

por 19 ideias, o que mostra o grau de ideias inovadoras, mesmo que localmente. O critério 

“Baixo custo de implementação”, o critério “Baixa dificuldade de execução” e “Curto tempo 

para execução do projeto” foram atendidos, respectivamente, apenas por 4, 6 e 5 ideias, o que 

retrata a geração de ideias complexas, porém promissoras.  

As ideias que obtiveram mais critérios atendidos e personas aceitas, de acordo com a 

Matriz de Posicionamento, foram as ideias de número 5 (Banho e Tosa Móvel) e 20 (Loja Pet 

Lovers).  Portanto, as mesmas serão prototipadas e os resultados apresentados na próxima seção 

4.4 Prototipação. Além dessas ideias, a equipe julgou necessária a prototipação e 

implementação da ideia 13 (Loja Online). Mesmo a Loja Online não abrangendo todos os 

critérios norteadores e personas, a mesma foi considerada relevante para implementação, uma 

vez que torna o Senhor Pet acessível para pessoas de outras regiões, aumentando assim a 

clientela e, consequentemente, a receita da empresa.  
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Figura 31 - Matriz de Posicionamento 

Fonte: a autora 

 

As ideias utilizadas na Matriz acima seguiram a seguinte numeração: 

1. Reabilitação (academia); 

2. Farmácia; 

3. Programa Alimentar; 

4. Acessibilidade animal; 

5. Banho e Tosa Móvel; 

6. Taxi Dog; 

7. Hospital 24h; 

8. Crematório; 

9. Creche; 

10. Hotel; 

11. Day Care; 

12. Ipet; 

13. Loja Online; 

14. Aplicativo Loja; 

15. Aplicativo Lembrete; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Obter posição incontestável 

de destaque entre os 

concorrentes locais;
Fidelizar clientes, 

possibilitando a recorrência 

dos serviços;
Tornar-se referência no 

tema a ser abordado;
Transmitir o compromisso 

da empresa com a inovação;
Serviço acessível a todo 

público;
Baixo custo de 

implementação;
Irromper a relação custo-

benefício;
Curto tempo para execução 

do projeto;
Baixa dificuldade de 

execução;
Personas 

Amanda

Sofia

Maria

Carlos

Bruno

Critérios
Ideias
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16. Infobooks; 

17. Consultoria comportamental e psicologia animal; 

18. Book Animal; 

19. Festa de Aniversário; 

20. Loja Pet Lovers; 

21. Itens Personalizados; 

22. Assinatura de Box de Produtos; 

 

4.4 Prototipação 

 

A Prototipação teve por objetivo tornar o abstrato em físico, ou seja, tangibilizar as 

ideias geradas e, dessa forma, propiciar validações. A Prototipação serviu como um 

aprendizado para a equipe, uma vez que para realizá-la, foi preciso elaborar a ideia mais 

detalhadamente. Após as ideias inovadoras serem prototipadas, surgiu a necessidade de 

estruturar o Modelo de Negócios. Para tal, a equipe selecionou a ferramenta Business Model 

Canvas, a qual estabelece e comunica o Modelo de Negócios de forma simples, visual, porém 

estruturado na forma de tela, a qual contém informações para realização das primeiras etapas 

do negócio. 

Sendo assim, como citado anteriormente, apenas as ideias 5 (Banho e Tosa Móvel), 13 

(Loja Online) e 20 (Loja Pet Lovers) foram selecionadas para prototipação. E, como 

complementação e concretização da prototipação, a equipe utilizou a ferramenta Business 

Model Canvas. Os resultados obtidos foram: 

 

1- Ideia 5 – Banho e Tosa Móvel 

A falta de serviço de banho e tosa foi citado por clientes tanto no questionário, quanto 

nas entrevistas. Porém, a ideia de Banho e Tosa Móvel - Figura 32 - foi extraída da pesquisa 

desk. Muitos clientes do Senhor Pet relatam sentir falta de um serviço de banho e tosa de 

qualidade, com profissionais qualificados e confiáveis. Além disso, muitos reclamam que os 

Pet Shops da região não oferecem serviço de coleta domiciliar do animal para o banho. A falta 

de coleta domiciliar para muitos clientes é um grande empecilho, pois, nem todos os clientes 

possuem carro para transporte do animal ou, por algum motivo, o animal não pode se deslocar. 

Outro fator que dificulta a ida ao Pet Shop é a falta de tempo dos tutores dos pets para tal, uma 

vez que, além do deslocamento, é necessário que os tutores esperem o serviço ser prestado, para 

então levar o animal embora, serviço o qual tem tempo médio de 1 hora de duração.  



83 
 

 
 

 

 

Figura 32 – Banho e Tosa Móvel 

Fonte: a autora 

 

Portanto, ao considerar esses fatores, a equipe gerou a ideia do Banho e Tosa Móvel, no 

qual uma van adaptada iria até a casa do cliente para realização do banho e/ou tosa. Com isso, 

o cliente não precisaria se preocupar com o descolamento do animal, nem mesmo com o tempo 

de espera do serviço. Além do serviço de banho e tosa, a van terá um espaço com alguns 

produtos básicos expostos para venda, como ração e acessórios. Os recursos necessários para 

implementação dessa ideia são, em geral, a van adaptada, o maquinário de banho e tosa, uma 

equipe qualificada para banho e tosa, fornecedores de produtos para banho e tosa, sistema de 

ERP, equipe de marketing. O custo de implementação dessa ideia será em média R$80.000,00 

- R$30.000,00 da van mais R$50.000,00 de adaptação e equipamentos. A tela do modelo de 

negócios para o Banho e Tosa Móvel está apresentada na Figura 33 abaixo: 
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Figura 33 – Business Model Canvas (Banho e Tosa Móvel) 

Fonte: a autora 

 

2- Ideia 13 – Loja Online  

Muitos respondentes do questionário afirmaram que gostariam que o Senhor Pet 

possuísse uma loja online, pois, alguns moram em outras cidades e gostariam de comprar com 

o Senhor Pet. A loja online já estava no planejada para implementação, porém, após a demanda 

explícita dos usuários, a mesma começou a ser implementada.  

Um diferencial da loja virtual será o delivery express, onde o cliente realizará a compra 

e a mesma será entregue no mesmo dia. Essa opção estará disponível apenas para pedidos 

realizados em Nova Friburgo. A equipe acredita que essa opção de compra será bem aceita 

pelos usuários que não tem tempo para ir à loja. Muitos clientes já realizam a compra através 

do WhatsApp ou telefone, porém, com o a loja online e o serviço de delivery express, o cliente 

poderá ter acesso a todos os produtos da loja, o que facilitará a visualização dos produtos e 

escolha dos mesmos. A equipe acredita que esse serviço aumentará o número de produtos 

vendidos remotamente, pois, muitas vezes os clientes que fazem pedidos por WhatsApp ou 

telefone se limitam à compra de produtos básicos, como ração. Além disso, o site terá uma 

seção com dicas para os tutores dos pets. Os recursos necessários para implementação dessa 

ideia são um sistema ERP, plataforma digital para venda online, domínio do site, equipe de 

marketing, equipe de vendas, fornecedores e um web designer para criação do site. A loja 

online, Figura 34, já está em processo de implementação. Porém, ainda não está em 
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funcionamento, pois os produtos ainda estão sendo catalogados. A tela do modelo de negócios 

para a Loja Online está apresentada na Figura 35.  

 

 

Figura 34 – Loja Online 

Fonte: a autora 

 

 

Figura 35 – Business Model Canvas (Loja Online) 

Fonte: a autora 
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3- Loja Pet Lovers 

A ideia da loja para Pet Lovers foi gerada no Brainstorming sobre a Pesquisa 

Exploratória. Essa ideia foi considerada a melhor e mais promissora ideia gerada no projeto. A 

equipe tem por objetivo a abertura de uma loja de presentes voltada exclusivamente para venda 

de produtos para os amantes de animais. A loja será composta por produtos diversos com o 

tema animal como: almofadas, fronhas, copos, canecas, quadros, roupas, entre outros. A equipe 

não encontrou nenhuma loja no Brasil que tenha esse formato (venda exclusiva de produtos 

para os amantes de animais), os itens de Pet Lover foram encontrados apenas em lojas virtuais. 

Ou seja, trata-se de uma ideia inovadora e de grande potencial.  

A loja para Pet Lovers terá o foco nos amantes de animais e não nos animais em si. Os 

recursos para implementação são, em geral, uma loja física, equipe de vendas, equipe de 

marketing, sistema ERP, fornecedores e maquinário para estampa de produtos. O custo de 

implementação da loja é alto, uma vez que o estoque inicial é grande e os custos fixos são 

elevados. O investimento em média de uma loja nesse perfil é de R$200.000,00, contando com 

o capital de giro inicial. Devido ao valor de implementação ser elevado, a equipe ainda está 

estudando formas de obtenção de crédito para continuidade do projeto. O protótipo da loja pode 

ser observado na Figura 36 e a tela do modelo de negócios para a Loja Pet Lovers está 

apresentada na Figura 37. 
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Figura 36 – Loja Pet Lovers 

Fonte: a autora 
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Figura 37 – Business Model Canvas (Loja Pet Lovers) 

Fonte: a autora 

 

Além da loja especificamente de produtos para os amantes de animais, a equipe decidiu 

implementar uma seção na loja do Senhor Pet com itens para os “pet lovers”. A equipe apelidou 

essa seção de “Cantinho Pet Lover”, e a mesma já foi implementada. Para implementação desse 

“cantinho”, o layout da loja precisou ser reconfigurado. Nessa reconfiguração, além do 

“cantinho”, a equipe optou pela exposição de mais acessórios, pois, um dos assuntos mais 

citados pelos respondentes do questionário foi o fato da variedade de produtos ser um fator 

decisivo para escolha do Pet Shop. Portanto, o Senhor Pet tinha a configuração apresentada na 

Figura 38 e foi reconfigurada conforme Figura 39. A reconfiguração da loja teve excelente 

aceitação do público e o “Cantinho Pet Lover” representa hoje, com apenas 1 mês de 

implementação, 5% do faturamento da loja.  
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Figura 38 – Senhor Pet antes 

Fonte: a autora 

 

 

Figura 39 – Senhor Pet depois 

Fonte: a autora 
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4.5 Resultados Gerais 

 

Como vimos, a aplicação das técnicas de Design Thinking proporcionou resultados 

relevantes, tanto para a empresa, a qual serviu como meio de aplicação do Design Thinking, 

como para a academia, uma vez que o potencial de contribuição das técnicas exercitadas em 

estudos acadêmicos e organizacionais nos campos da inovação, gestão do conhecimento, 

marketing, administração e comunicação foi confirmado. Dessa forma, com base nas diferentes 

técnicas de levantamento de dados utilizadas e nos resultados obtidos com a aplicação de 

diferentes métodos de análise, foi possível obter conclusões capazes de responder às indagações 

iniciais desta pesquisa.  

A autora encontrou dificuldade de aplicação das ferramentas do Design Thinking, uma 

vez que a literatura se apresentou escassa em relação ao processo de utilização dessas 

ferramentas. Há uma quantidade satisfatória de conteúdo definindo as ferramentas, mas não as 

exemplificando em modelos práticos. Dessa forma, entende-se que esse estudo possui grande 

contribuição para exibição das ferramentas aplicadas, ou seja, o formato do produto final de 

cada técnica utilizada. E, a fim de contribuir para um maior conhecimento sobre as ferramentas 

utilizadas, esta seção será destinada à uma reflexão acerca das mesmas, abordando a facilidade 

de uso, potencial de geração e vantagens. 

A primeira ferramenta do Design Thinking a ser utilizada foi a Pesquisa Exploratória, 

etapa na qual a equipe visitou diversos Pet Shops, de portes e focos diferentes. Essa ferramenta 

foi essencial para que a equipe pudesse ter maior conhecimento das práticas empresariais 

utilizadas no setor. Não existe um padrão para aplicação dessa ferramenta, cada projeto definirá 

como ela deve ser utilizada, porém, o que tem que ser visto como objetivo em todos os projetos 

é a busca por tendências no ramo, ou seja, a contextualização da equipe em relação ao tema 

abordado. Foi considerada uma das ferramentas mais importantes para a equipe, pois permitiu 

uma visão externa e ampla do setor de Pet Shop.  

A segunda ferramenta utilizada foi a Pesquisa Desk, que, assim como a Pesquisa 

Exploratória, tem grande importância para o projeto, uma vez que se busca na literatura e em 

diversas fontes, o contexto em que o projeto está inserido. É uma ferramenta bastante útil, 

prática e de baixo custo de implementação – fator esse de extrema relevância para projetos os 

quais possuem pouca verba disponível. Ou seja, com um investimento pequeno, as vezes apenas 

de tempo, é possível obter grande conhecimento sobre o tema em estudo. O importante nessa 

ferramenta é que a pesquisa ocorra de forma organizada, para assim obter melhor resultado. 

Importantes insights são oriundos dessa ferramenta.  
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Logo após a Pesquisa Desk, ocorre a imersão em profundidade, etapa na qual foram 

selecionadas as ferramentas de entrevista e questionário. Ambas ferramentas proporcionam 

grande conhecimento sobre o usuário em questão, objeto alvo do Design Thinking. São 

ferramentas que precisam ser elaboradas com bastante organização e foco, para se obter 

resultados relevantes. Foi de extrema importância o teste dessas ferramentas antes das mesmas 

serem utilizadas, pois os ajustes feitos a partir dos testes foram essenciais para maior clareza e 

entendimento das perguntas por parte dos respondentes. São ferramentas uteis, porém não tão 

simples de serem aplicadas, uma vez que se depende de pessoas externas ao projeto. Nem 

sempre se tem um número ideal de respondentes, o que diminui o grau de êxito da ferramenta. 

Todavia, quando bem aplicadas, é possível obter informações cruciais para o desenvolvimento 

e sucesso do projeto.  

Após a macro etapa de Imersão, se iniciou a etapa de Análise e Síntese, onde as 

ferramentas selecionadas foram os Cartões de Insights, Diagrama de Afinidade, Critérios 

Norteadores, Personas, Mapa de Empatia e Jornada do Usuário. Nessa macro etapa o foco é 

identificar padrões e possibilitar a geração de ideias, e todo o insumo é resultado a macro etapa 

de Imersão. Sendo assim, a primeira ferramenta é o cartão de insight, considerado essencial e 

de máxima importância para a equipe. O cartão de insight permite maior organização dos 

achados da pesquisa, proporcionando fácil manuseio dos resultados. Além disso, os cartões de 

insight se tornam essenciais para o desenvolvimento do projeto, pois, em diversas etapas os 

mesmos são consultados e refinados. Não existe um padrão para a formatação do cartão de 

insight, mas, é importante que ele possua um título, resumo e fonte.   

O Diagrama de Afinidades tem relação direta com os Cartões de Insight, na forma em 

que os organiza por semelhança, dependência, afinidade ou proximidade. É possível encontrar 

diversos modelos de diagramas de afinidades, e, mais uma vez, essa é uma ferramenta que não 

possui padrão, cada equipe define uma maneira de aplicá-la. Em um projeto onde se tem um 

volume muito grande de cartões, essa ferramenta se torna essencial, porém, como a equipe já 

havia formatado os cartões de insight por temas, essa ferramenta apenas serviu para uma maior 

formalização.  

Os Critérios Norteadores foram avaliados positivamente pela equipe, pois, a partir dos 

mesmos é possível criar diretrizes para o projeto. Eles orientam as soluções de acordo com o 

escopo previamente definido, garantindo assim que as ideias geradas vão atender o real 

propósito do projeto. São essenciais também para que a equipe defina regras e limites para o 

projeto, não perdendo o foco. É uma ferramenta bem simples e prática, sendo fácil de aplicar.  
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A ferramenta Personas, apesar de parecer uma ferramenta simples, foi considerada uma 

das mais difíceis de ser aplicada, uma vez que são encontrados diversos formatos, não havendo 

um senso comum para aplicação. Alguns autores consideram, para efeito de desenvolvimento 

do conteúdo da persona, o foco no contexto do projeto e outros, na persona em si, por isso, a 

equipe considerou uma ferramenta complexa para aplicação. Porém, após a escolha do modelo 

a ser utilizado, o resultado foi satisfatório. Foram retratados os usuários extremos, o que 

permitiu melhor direcionamento de soluções.  

Em seguida, foi aplicado o Mapa de Empatia, ferramenta que tem por objetivo organizar 

os dados coletados na Imersão, sintetizando o que o usuário diz, faz, pensa e sente. É uma 

ferramenta simples e fácil de ser aplicada. Existe um modelo padrão e convencional para 

aplicação dessa ferramenta. É necessário que haja envolvimento de toda equipe para criação da 

mesma, e, esse fator promove grande entrosamento da equipe. Ou seja, todos passam a ter 

melhor conhecimento do usuário a partir dessa ferramenta, permitindo assim, que as soluções 

sejam mais assertivas. No projeto em questão, essa ferramenta foi bastante útil para que os 

sócios que moram no Canadá, conhecessem os perfis de usuários da loja.  

A Jornada do Usuário é uma ferramenta que retrata o ciclo de relacionamento do usuário 

com a empresa. Não existe um padrão de aplicação e é bastante difícil achar um modelo a ser 

seguido. Tal fato dificultou o uso dessa ferramenta, pois, como não foram encontrados modelos 

sólidos de aplicação, a equipe teve que criá-lo. Alguns autores mesclam, ou até mesmo 

confundem sua aplicação com um blueprint. O modelo criado pela equipe retrata um bom ciclo 

de relacionamento e pode ser utilizado em diversos outros projetos, principalmente por 

empresas do varejo. Apesar da dificuldade de aplicação, é considerada uma ferramenta 

importante para maior clareza do fluxo de compra e relacionamento usuário-empresa, sendo 

uma boa oportunidade para identificação de melhorias no processo.  

A próxima macro etapa realizada foi a Ideação, fase que teve por objetivo a geração de 

ideias inovadoras para o projeto. As ferramentas selecionas para essa etapa foram o 

Brainstorming, Cardápio de Ideias, Matriz de Posicionamento e Prototipação. Além dessas 

ferramentas, foi utilizado o Business Model Canvas, para se obter uma tela do modelo de 

negócios para cada ideia prototipada. Sendo assim, a primeira ferramenta utilizada nessa macro 

etapa foi o Brainstorming, indicada pela maioria dos autores e amplamente divulgada. Tem por 

objetivo a geração massiva de ideias a partir dos dados coletados ao longo do projeto. É uma 

ferramenta muito simples de ser utilizada, porém, é necessário que haja organização para aplicá-

la, pois, caso contrário, a equipe perde o foco facilmente. Está voltada para o número de ideais 
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geradas e não a qualidade das mesmas. Nenhuma ideia é ignorada ou julgada, e é importante 

que o mediador garanta esse procedimento. É muito útil para que a equipe consiga converter os 

insights em ideias e, quanto mais ideias, melhores são os resultados. Foi considerada pela 

equipe a ferramenta com maior potencial para geração de ideias.  

Após o Brainstorming, a equipe aplicou a ferramenta Cardápio de Ideias. Essa 

ferramenta é apresentada por Vianna et al. (2001) e não tem grande abrangência na literatura. 

Tal fato dificultou sua aplicação, pois, não foi encontrado nenhum modelo ou guia de aplicação. 

Vianna et al. (2001) define e conceitua a ferramenta, porém não a exemplifica. Dessa forma, a 

equipe criou um modelo de cardápio considerando as seções de um cardápio de restaurante, 

onde a seção “Entrada” apresenta as ideias mais tangíveis, rápidas e fáceis de serem postas em 

prática, a seção “Prato Principal” lista as ideias mais relevante e consideradas mais impactantes 

e a “Sobremesa” mostra as ideias mais complexas de serem executadas, as que podem ser postas 

em prática em outro momento. Tal ferramenta foi bastante útil para classificar as ideias geradas, 

bem como auxiliou na definição de quais iriam ser prototipadas. Outra utilização da ferramenta, 

é servir como um portifólio de rápido acesso e fácil entendimento das principais ideias geradas 

no projeto. O modelo criado nessa ferramenta pode ser utilizado em qualquer projeto de Design 

Thinking, independente de seu contexto.  

Em seguida foi utilizada a Matriz de Posicionamento, ferramenta essencial para escolha 

das ideias a serem prototipadas. Essa ferramenta permite uma conexão entre os critérios 

norteadores, as personas e as ideias geradas. Sendo assim, é essa ferramenta é fundamental para 

validação das ideias e processo de tomada de decisão. É de fácil utilização e no próprio livro de 

Vianna et al. (2001) é possível encontrar um modelo base. Sem essa ferramenta, a equipe 

considera que o processo de tomada de decisão ocorre de forma informal e subjetiva, além 

disso, a matriz de posicionamento serve como forma de documentar tal processo.  

Criada a Matriz de Posicionamento, a equipe então iniciou a prototipação das ideias 

selecionadas. A prototipação se torna fundamental para entendimento e aperfeiçoamento das 

ideias. Ou seja, torna a ideia em algo tangível, fator essencial para validação da mesma. A 

prototipação pode ocorrer de diversas formas, tanto em forma de desenho, quanto em formato 

3D. o importante é que a equipe possa transformar a ideia em algo tangível. Como 

complementação da prototipação, a equipe selecionou a ferramenta Business Model Canvas 

para estruturação de uma tela do Modelo de Negócios para cada ideia prototipada. É uma 

ferramenta simples, amplamente difundida no meio acadêmico e de grande valia para uma breve 

descrição de modelos de negócios. 
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A equipe considerou uma escolha assertiva em termos de seleção das ferramentas 

utilizadas, uma vez que o resultado final do projeto foi bastante satisfatório e as ideias geradas 

possuem grande potencial de sucesso. As ideias geradas, em geral, fogem ao senso comum, as 

caracterizando como inovadoras, atingindo dessa forma, o objetivo do projeto. A linguagem 

utilizada na tratativa das ferramentas permite que, independente da área do conhecimento, 

qualquer indivíduo consiga aplicar o Design Thinking. Portanto, espera-se que esse estudo sirva 

como guia e referência para aplicação do Design Thinking. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este projeto teve como objetivo o estudo de metodologias e ferramentas do Design 

Thinking e Design de Serviço para a reflexão de um projeto de serviços, com modelo de 

negócios competitivo e inovador, para o setor de Pet Shop. Conforme descrito ao longo do 

projeto, os temas tratados no projeto são recentes e possuem pouca literatura relevante. Dessa 

forma, após longa busca de metodologia e ferramentas a serem utilizadas, as ferramentas 

sugeridas no Livro Design Thinking – Inovação em Negócios e por Osterwalder e Pigneur 

foram considerados adequadas para serem aplicadas. Porém, é necessário pontuar que as 

sistemáticas utilizadas para aplicação do Design Thinking se apresentam como guia completo, 

com todas as ferramentas existentes, e não como uma metodologia fechada. Uma vez que cada 

projeto tem sua particularidade, é necessária a seleção das ferramentas a serem utilizadas e, por 

vezes, não é pertinente aplicar todas as ferramentas existentes. Por esse motivo, houve maior 

flexibilidade de adaptação do método ao contexto do projeto.  

Demonstrou-se ao longo do projeto a eficácia das ferramentas escolhidas na aplicação 

do Design Thinking, uma vez que os resultados obtidos foram satisfatórios e o objetivo do 

projeto foi alcançado. Foram selecionadas e prototipadas três ideias geradas e, em todas, a 

equipe identificou grande oportunidade de inovação do modelo de negócios no setor de Pet 

Shop.  As três telas de modelo de negócios geradas apresentam potencial de inovação e, 

consequentemente, modificam o modelo de negócios dos Pet Shops comumente conhecidos no 

Brasil, em particular na cidade de Nova Friburgo, onde o Senhor Pet está localizado.  

Cabe ressaltar também que, apesar do projeto ter atingido os objetivos, existem algumas 

limitações no mesmo, uma vez que, por questão de tempo de entrega da dissertação, não foi 

possível implementar todas as ideias geradas. Logo, não foi possível analisar o resultado e efeito 

que essas ideias poderiam trazer, caso implementadas. Porém, o redesenho do layout da loja e 

a implementação do “cantinho Pet Lover”, trouxeram resultados positivos, com aumento de 5% 

do faturamento da atual loja, e grande aceitação dos usuários. Além disso, há grande expectativa 

quanto a finalização da Loja Online, a qual já está em fase de execução. Outra limitação do 

projeto foi em relação a distância física em que a equipe se encontrava (dois sócios no Brasil e 

dois sócios no Canadá), ou seja, para aplicação das ferramentas, foi-se necessário o uso de 

videoconferências, quando o ideal seriam reuniões presenciais. 

O estudo contribuiu com um referencial que promove a geração de inovações, por meio 

da interação entre empresa e consumidor, no desenvolvimento de novos serviços. Desta forma, 
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se tem como contribuição, a proposta de um Framework de aplicação – Figura 11 - 

impulsionador de práticas inovadoras, combinando abordagens já existentes e em evidência; 

Este Framework é aplicável em qualquer microempresa, pois é constituído com base em 

conceitos como prototipação, interação com o consumidor e obtenção de seus feedbacks, além 

de elaboração e teste de hipóteses.  

Esta pesquisa apresenta conhecimentos sobre o cenário de Pet Shop, mercado em 

ascensão, porém, pouco explorado, sendo carente de pesquisa de relevância que possa auxiliar 

novos empreendimentos, principalmente quando se espera um modelo de negócios inovador, 

diferente do convencional. O estudo pode ser utilizado por qualquer pessoa que queria aplicar 

as ferramentas do Design Thinking, pois estabelece referenciais capazes de viabilizar a 

aplicação das principais ferramentas existentes na literatura. A maior dificuldade da autora foi 

encontrar exemplos práticos de aplicação das ferramentas de Design Thinking, pois na literatura 

é mais abordado o que deve ser feito em cada ferramenta, mas não como cada ferramenta é 

aplicada. Sendo assim, a maior contribuição desse estudo é servir como um guia prático de 

aplicação das ferramentas do Design Thinking. Além disso, o estudo tratou de um tema ainda 

pouco abordado dentro do departamento de Engenharia de Produção. Portanto, o projeto tem 

grande importância para o departamento, servindo de modelo para os demais alunos 

interessados na aplicação do Design Thinking. 

Para trabalhos futuros, é sugerida a implementação das demais ideias geradas ao longo 

do projeto, bem como o acompanhamento do retorno dessas ações. Cada ferramenta do Design 

Thinking possui uma aplicação específica, logo uma sugestão para trabalhos futuros é o 

detalhamento das situações em que cada ferramenta é indicada para aplicação. Outra sugestão 

é a realização de um estudo da relação entre o Design Thinking e o Processo de 

Desenvolvimento de Produto. Por fim, espera-se, que este estudo possa ser utilizado como 

referência para outros projetos na área, contribuindo para disseminação dos temas a ele 

relacionados e, principalmente, teorizando no meio acadêmico e profissional o conceito de 

Design Thinking enquanto estratégia de inovação. 
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ANEXO 1 

 

Questionário usuários de Pet Shop 

 

Este questionário enquadra-se numa investigação no âmbito de uma dissertação de 

Mestrado em Engenharia de Produção, realizada na Universidade Federal Fluminense. Os 

resultados obtidos serão utilizados apenas para fins acadêmicos (dissertação de Mestrado), 

tendo como foco os usuários de Pet Shop. O questionário é anônimo, ou seja, não é preciso 

identificar-se. Não existem respostas certas ou erradas. Por isso, solicitamos que responda de 

forma espontânea e sincera a todas as questões. Obrigada pela sua colaboração. 

 

1-Qual sua idade? 

• Menor que 17 

• 18 – 24 

• 25 – 29  

• 30 – 35  

• 35 – 40  

• Mais de 40 

 

2- Qual seu sexo? 

• Feminino 

• Masculino 

 

3- Você possui animal de estimação? 

• Sim 

• Não 

 

4- Você possui animal de estimação? 

 

• Cachorro 

• Gato 

• Outros – Qual? 
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5- Quantos pets você tem em casa? 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 ou mais 

 

6- Quantas vezes por mês você utiliza os serviços de Pet Shop para comprar 

acessórios/ração/remédios para seu pet? 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 ou mais 

 

7- Qual seu gasto mensal com Pet Shop? 

• Até R$ 20 

• R$20 – R$50 

• R$50 – R$100 

• R$100 – R$200 

• Mais de R$200 

 

8- O que mais lhe chama atenção em um Pet Shop? 

 

9- Qual serviço de Pet Shop você sente falta na sua região? 

 

10- Você é cliente do Senhor Pet? 

 

11- Como conheceu o Senhor Pet?  

• Internet 

• Indicação 

• Propaganda 

• Outros – Qual? 

 

12- Por que escolheu o Senhor Pet? 
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• Boas recomendações 

• Preço 

• Atendimento 

• É mais próximo de casa/trabalho 

• Outros – Qual? 

 

13- O que falta no Senhor Pet para atender suas necessidades? 

 

 


