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Ando devagar porque já tive pressa
E levo esse sorriso porque já chorei demais
Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe?
Só levo a certeza de que muito pouco eu sei
Nada sei.
Conhecer as manhas e as manhãs,
O sabor das massas e das maçãs,
É preciso amor pra poder pulsar,
É preciso paz pra poder sorrir,
É preciso a chuva para florir
Penso que cumprir a vida seja simplesmente
Compreender a marcha e ir tocando em frente
Como um velho boiadeiro levando a boiada
Eu vou tocando dias pela longa estrada eu vou
Estrada eu sou.
Todo mundo ama um dia todo mundo chora,
Um dia a gente chega, no outro vai embora
Cada um de nós compõe a sua história
Cada ser em si carrega o dom de ser capaz
De ser feliz.
Ando devagar porque já tive pressa
E levo esse sorriso porque já chorei demais
Cada um de nós compõe a sua história,
Cada ser em si carrega o dom de ser capaz
de ser feliz.

RESUMO
Atualmente, o setor de serviços constitui-se em uma das áreas essenciais da vida
contemporânea. Por isso, cresce cada vez mais a busca por artifícios que possibilitem
às organizações maneiras de inovar, com o intuito de alcançar um maior número de
consumidores. A partir daí surgem as metodologias ou ferramentas para incrementar
as estratégias de inovação. Portanto, algumas de tais propostas incluem o cliente
como o ator principal das pesquisas no processo de criação de serviços. Diante desta
perspectiva, a biblioteca entendida como um organismo que trabalha com a entrega
de produtos e serviços informacionais também se encontra sujeita ao reprojeto dos
seus serviços, fato proposto por intermédio da pesquisa sobre os valores, percepções,
necessidades e expectativas dos seus usuários. Através desta concepção, o objetivo
deste trabalho se constituiu na utilização da abordagem do Design Thinking como
princípio de inovação dos serviços ofertados pela biblioteca do campus Nova Iguaçu,
pertencente ao Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca
(Cefet/RJ), caracterizando a pesquisa em um estudo de caso. Como método e
instrumento de coleta de dados foram utilizados: a) um questionário fechado, oriundo
da ferramenta LibQUAL (um extrato da metodologia SERVQUAL voltado para
bibliotecas), aplicado aos alunos, professores e técnico-administrativos do campus
Nova Iguaçu, com o intuito de realizar um levantamento dos atributos/critérios de
serviços a serem explorados; b) um questionário aberto, aplicado aos bibliotecárioschefe do Sistema de Bibliotecas; c) um grupo focal com o objetivo de realizar um
debate sobre os dados observados e através de um brainstorming se alcançar
possíveis ideias inovadoras.
Palavras-chave: Design Thinking; Bibliotecas universitárias – Serviços ao cliente;
Prestação de serviços – Projetos.

ABSTRACT
Currently, the service sector is one of the essential areas of contemporary life.
Therefore, the search for artifacts that enable organizations to innovate in order to
reach a larger number of consumers is growing. From this stand the methodologies or
tools to increase innovation strategies. Therefore, some of these proposals includes
the client as the main actor of the research on the process of creating services. In this
perspective, the library understood as an organization that works with the delivery of
products and information services, is also subject to redesign its services, through
research about the values, perceptions, needs and expectations of its users. Through
this conception, the objective of this work was to use the Design Thinking approach as
a principle of innovation of the services offered by the Nova Iguaçu Library, belonging
to the Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ),
characterizing the research as a case study. Thus, as method and instrument of data
collection were used: a) A closed questionnaire from the LibQUAL tool (an extract from
the SERVQUAL methodology for libraries), applied to the students, teachers and
administrative technicians of the Nova Iguaçu campus with the purpose of performing
a survey of the attributes / criteria of services to be explored; b) An open questionnaire,
applied to the system's chief librarians; c) a focus group with the objective of holding a
debate on the observed data and reach innovative ideas through a brainstorming.
Keywords: Design Thinking; University libraries – Customer service; Provide services
- Projects
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1 INTRODUÇÃO
Atualmente, o setor de serviços se constitui em uma das áreas essenciais da
vida contemporânea. No contexto de suas origens, estudos esclarecem que uma das
explicações para a demanda atual na prestação de serviços encontra-se no estilo de
vida cosmopolita das pessoas, representada pela ampla aglomeração nos grandes
centros urbanos, cujo cenário fez aumentar ainda mais as alternativas de serviços
(NOGUEIRA, 2008).
Diversos fatores contribuíram para revolucionar o setor de prestação de
serviços. Dentre os principais, encontram-se as alterações nos aspectos políticoeconômicos de diversos países, cujo processo resultou na desestatização de
inúmeras atividades, bem como, na elaboração de medidas protetivas, voltadas a um
consumidor cada vez mais exigente (NOGUEIRA, 2008).
As constantes mudanças sociais também se constituíram em elemento
impulsionador para a expansão deste novo modelo de economia. Neste sentido, a
oferta cada vez maior de novos serviços aparece como resultado da imersão das
pessoas em inúmeras tarefas diárias, as quais consomem boa parte do seu tempo
(CORRÊA; CAON, 2008).
No tocante ao desenvolvimento da tecnologia, a busca por inovação, bem
como, a prática de constantes investimentos, também incrementou o avanço neste
setor de mercado, impulsionando a qualidade dos serviços já existentes ou a criação
de outros novos (CORRÊA; CAON, 2008).
Concentrando-se na análise das alterações do estilo de vida das pessoas em
grandes centros urbanos e na variedade de soluções às suas necessidades, a busca
por elevação de desempenho na oferta de serviços, se transformou em fonte de
pesquisa e oportunidade de diferencial para as organizações (JULIANI; CAVAGLIERI;
MACHADO, 2015).
Na construção desta ideia, Chase et al. (2006) acrescentam que os serviços de
valor agregado ofertados aos clientes externos podem render dois benefícios:
“Primeiramente, eles diferenciam a organização de seus concorrentes [...]; e em
segundo lugar, esses serviços constroem relações que unem os clientes à
organização de um modo positivo”.
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Inseridos na concepção do cliente como elemento participante do processo de
serviço, Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010) complementam que a manutenção do
relacionamento com o cliente perfaz uma importante fonte de inovação e
diferenciação, além de proporcionar a seguinte conclusão: “os relacionamentos de
longo prazo facilitam a habilidade de adequar as ofertas de serviços às necessidades
dos clientes”.
Neste contexto da inovação de serviços, explica-se que por conta da
intensificação do uso da Internet, as pessoas passaram a ter acesso às mais variadas
ideias

e

produtos,

demandando

constantes

mudanças

das

organizações

(FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2010). Portanto, a tentativa de se alcançar
mercados acentuou a competitividade e a obrigatoriedade de se atender as
necessidades de um público cada vez mais bem informado, exigente e diferenciado
(BARBÊDO; VERGUEIRO, 2006).
Sendo assim, inseridas no quadro dos prestadores de serviços de informação,
encontram-se as bibliotecas de instituições públicas e privadas, cujas mesmas,
possuem o propósito de ofertar produtos e serviços informacionais de valor agregado,
através de atividades que venham dar suporte às pesquisas e aos questionamentos
dos seus usuários (MONTEIRO et al., 2014).
Contudo, há tempos pesquisadores apontaram para a disfunção na formação
de certas bibliotecas, como simples auxiliadora no cumprimento às exigências dos
currículos escolares. Entre os diversos efeitos negativos de tal imposição, encontramse as limitações ao pensamento e à criatividade, bem como, o prejuízo de sua imagem
e da real finalidade da biblioteca. Por isso, esta que possui no cerne de sua função a
garantia do acesso democrático à informação de qualidade, também deveria dispor
de ações que proporcionassem escolhas coletivas baseadas nas demandas do seu
público e não somente efetuadas, a partir de políticas governamentais de educação
(MILANESI, 1988).
Verifica-se que tal problemática se agrava ainda mais quando o aluno alcança
o nível universitário, pois nesta fase as bibliotecas permanecem cumprindo as
mesmas exigências formais sobre a sua manutenção, porém distante do real espírito
de pesquisa que a universidade deveria suscitar (MILANESI, 1988).
Ainda de acordo com o pensamento de Milanesi (1988), uma biblioteca deveria
estar aberta “não apenas para emprestar livros para aqueles que não dispõem de
recursos para adquiri-los, mas para abrir ao infinito as possibilidades de acesso à
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informação”. Esta deveria ser entendida como um serviço coletivo com a função de
informar, sobre o qual toda a comunidade deveria se interessar e pleitear serviços em
acordo com as exigências universitárias.
Através de uma ideia inovadora, Milanesi (1988) afirma que: “é preciso que as
bibliotecas direcionem o seu acervo pelo desejo dos seus usuários”. No entanto, o
autor reconhece a existência de um cenário pouco crítico, sendo possível afirmar que
“os usuários não aprenderam a querer”. Contudo, ele atesta que:
É no exercício da escolha, precedido pela discussão, que os desejos
vão se delineando. A coletividade deveria dar o perfil de sua biblioteca
e até do bibliotecário. [...] A biblioteca deve ser um local de encontro e
discussão, um espaço onde é possível aproximar-se do conhecimento
registrado e onde se discute criticamente esse conhecimento. [...] A
biblioteca só atinge plenamente a sua função quando, além de
propiciar a leitura, garante a seu público o ato de dizer e escrever
(MILANESI, 1988, p. 107).

Por intermédio desta discussão, Milanesi (1988) já vislumbrava para os
serviços de bibliotecas o que pesquisadores hoje denominam de Design Thinking,
conceituado como o incentivo à cocriação de serviços inovadores, através da empatia
e experimentação.
A mesma proposição encontra sustento nos estudos de Brown (2010), nos
quais ele afirma que, atualmente, ideias tecnocêntricas da inovação não são mais
capazes de se manterem sustentáveis, à medida que, constantemente, surgem novas
estratégias que superam as anteriores. Para o autor, “precisamos de novas escolhas,
[...] que equilibrem as necessidades de indivíduos e da sociedade como um todo, bem
como, [...] descobrir o que as pessoas querem e dar isso a elas” (BROWN, 2010).
Perante este parecer, este estudo se constituirá da utilização da abordagem do
Design Thinking junto à biblioteca localizada no campus Nova Iguaçu, pertencente ao
Sistema de Bibliotecas do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da
Fonseca (Cefet/RJ).

1.1 SITUAÇÃO-PROBLEMA
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No contexto de integração entre as empresas e o seu público, Paradela e Costa
(2013) asseveram que: “cada organização tem uma missão a cumprir na sociedade”.
Estes também salientam que esta orientação apresenta-se ainda mais evidente na
área pública, perante o compromisso social que estas instituições possuem com os
cidadãos.
Mediante este parecer, percebe-se a premência de se averiguar as demandas
dos usuários nas bibliotecas do Cefet/RJ, se utilizando de instrumentos que
investiguem e validem as propostas de inovação que possam surgir em meio à
comunidade, no intuito de conduzir a instituição à viabilização de ações conjuntas que
correspondam aos reais anseios da sociedade.
Outro fator a ser observado consiste na rigidez da prestação de serviços no
setor público. De acordo com Paradela e Costa (2013), os modelos que são
caracterizados pela forte padronização dos aspectos administrativos e operacionais
precisam ser revistos, pois ao contrário de há algumas décadas, a sociedade atual
apresenta-se marcada por uma urgência na:

[...] despadronização de demandas das distintas parcelas da
população, e as políticas e os serviços públicos não se mostrarão
eficazes se não forem capazes de incorporar diferenciações que
favoreçam o atendimento das diferentes necessidades sociais. Em vez
da melhoria do que já existe, o que se busca hoje na maioria das
organizações, é a descoberta de soluções realmente inovadoras,
capazes de substituir os antigos arranjos administrativos e
operacionais. Novos produtos e serviços são lançados a todo o
momento, tornando outros obsoletos e desnecessários. Nesse novo
contexto, os modelos de gestão precisam favorecer a busca constante
da inovação, estimulando o pensamento divergente e a
experimentação. Na área pública, não é diferente. As fortes e radicais
mudanças na sociedade exigem do Estado alterações igualmente
significativas na forma de atuar, sob pena de ficarem os serviços
públicos obsoletos e de baixa relevância social (PARADELA e
COSTA, 2013, p. 28).

À luz do exposto, verifica-se que, embora o Sistema de Bibliotecas do Cefet/RJ,
composto por 8 bibliotecas de unidades de ensino, tenha sido instituído, o fato é que
este ainda carece de ações administrativas que lhe confira legitimidade. Por este
modo, uma das problemáticas concretiza-se na dificuldade em planejar e executar
atividades, principalmente, sobre as que intencionam inovar.
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Perante tais questões, a literatura assume que, atualmente, não há como as
organizações se esquivarem da inovação, sobretudo da necessidade de se avaliar os
processos pelos quais ocorre a entrega de produtos e serviços, especialmente, os que
melhor atendam as necessidades dos clientes (TIGRE, 2006).
Para melhor entender o transcurso desta mudança, Brown (2010) descreve
que, conforme a economia foi se desprendendo da era industrial, inaugurando a
sociedade do conhecimento e contraindo as características de prestadora de serviços,
a inovação também foi assumindo o caráter de estratégia de sobrevivência. Logo, as
organizações perceberam a impossibilidade de estarem alheias a este cenário.
Neste contexto, inseridas no panorama de explosão informacional, ameaça de
concorrentes, prestação de serviços e produtos inovadores, acrescido dos estudos
sobre a satisfação de consumidores, percebeu-se a demanda de análise sobre a
oferta de serviços das bibliotecas do Cefet/RJ.
Como justificativa de adesão ao processo de inovação nas organizações,
Brown (2010) esclarece que a difusão deste pensamento representa a chance de se
alterar a maneira sobre como enxergávamos algo. Ação promovida a partir da
elaboração de estratégias de inovação e, consequentemente, das oportunidades
surgidas, cujas mesmas possam resultar em diferenças que realmente importem.
Portanto, arquitetar projetos de serviços inovadores que possam entremear as
propostas dos usuários no que diz respeito às bibliotecas do Cefet/RJ, pode conferir
experiências enriquecedoras à instituição.
Sinikara (2013) apresenta uma observação importante ao relatar que,
atualmente, construir uma biblioteca significa uma tarefa emocionante e, ao mesmo
tempo, desafiadora, pois em sua reflexão a autora consegue detectar riscos e desafios
inerentes aos diversos atores envolvidos neste tipo de empreendimento. No entanto,
esta descreve que nenhum outro elemento sobressai mais do que os usuários dos
serviços prestados pelas bibliotecas. Portanto, tendo em vista que se não houver
usuário, não existirá a entrega de serviços, a sua maior inquietação condiz com a de
tantos outros profissionais da área de biblioteconomia, as quais correspondem às
investigações sobre os papéis que as bibliotecas deverão desempenhar no futuro.
Como suporte ao incremento dos serviços prestados aos estudantes, a autora
se aproxima de uma nova forma de explorar as necessidades dos alunos, através da
abordagem do Service Design. Assim, ao descrever os diversos serviços que
compõem o portfólio da biblioteca da Universidade de Helsinki, na Finlândia, a referida
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pensata também aponta para as ações que conduzem a uma nova maneira de se
averiguar os significados atribuídos aos serviços, tais como: diversidade, flexibilidade,
convertibilidade e apoio à interação (SINIKARA, 2013). Diante desta ilação, faz-se
necessário observar e analisar a configuração atual do processo de prestação dos
serviços das bibliotecas do Cefet/RJ, com o intuito de melhor compreendê-lo,
empreendendo a chance de extrair valor do mesmo.
Em outro estudo, a investigação concentra-se na aplicação do Design Thinking
aos serviços de bibliotecas. Na análise, a ferramenta é exposta como um instrumento
de efeito catalisador para o alcance das melhorias às experiências dos usuários
destes espaços (BELL, 2011). Portanto, também no Cefet/RJ é fundamental a
utilização de uma metodologia que auxilie na concepção de um novo olhar relacionado
às bibliotecas.

1.2 OBJETIVO GERAL
O objetivo geral deste estudo é realizar ações de diagnóstico que embasem
propostas para o reprojeto dos serviços ofertados por uma biblioteca universitária, à
luz da abordagem do Design Thinking.

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Utilizar a abordagem do Design Thinking como princípio de inovação para o
possível reprojeto de serviços ofertados por bibliotecas;

- Conhecer os valores, as interpretações, os anseios e as necessidades dos
usuários do Sistema de Bibliotecas do Cefet/RJ;

- Conhecer as experiências, as motivações e as frustrações do grupo de
bibliotecários que compõem o referido Sistema de Bibliotecas.

1.4 JUSTIFICATIVA
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O Ministério da Educação (MEC) considera as bibliotecas universitárias, junto
aos outros setores acadêmicos, como uma das principais áreas de suporte ao
processo de ensino-aprendizagem do alunado (BRASIL, 2006). Por conta desta
significância é possível afirmar que:

As bibliotecas universitárias possuem papel de excelência na
formação acadêmica [...], pois, notadamente, o universo do
conhecimento e
dos
processos
de pesquisa
passam,
necessariamente, pelo mundo da documentação (CAVALCANTE,
2006, p. 56).

No entanto, mesmo sob tais recomendações, nem sempre as bibliotecas
conseguem conquistar tamanha evidência ou posicionar-se estrategicamente no
interior das organizações. Em decorrência do fato, por vezes, o desenvolvimento e
qualidade dos serviços que lhes cabem apresentam-se obsoletos ou negligenciados.
Para dar suporte ao assunto, Barbêdo e Vergueiro (2006) descrevem a
conveniência de se incorporar às bibliotecas “novas funções àquelas tradicionais,
compatíveis com os novos paradigmas da informação”. Estes também sinalizam que,
é certo que as bibliotecas também precisam de mudanças, pois têm como atividade
fim o atendimento aos usuários, cuja tarefa envolve a obtenção de sua satisfação, em
decorrência da solução de seus questionamentos e da oferta de serviços conciliáveis
com as exigências do mundo moderno.
Para Juliani et al. (2015), tanto as organizações do setor privado, como as
instituições do setor público precisam vislumbrar a imprescindibilidade do fator
inovação para a manutenção de um ambiente saudável de competitividade.
Adicionalmente, os autores destacam que as instituições, também representadas por
suas bibliotecas, precisam inovar em produtos e serviços com o objetivo de manter os
seus usuários ou atrair outros novos, cumprindo a “sua missão de levar a informação
ao seu público”.
Tidd et al. (2008) consideram a inovação como um modelo sistemático que
abrange as ações estratégicas, o conhecimento disponível no cerne da organização,
bem como, as informações percebidas do ambiente. Segundo o autor, todo este
conhecimento deve ser associado à capacidade de inovar. Por isso, acredita-se ser
importante que a gestão da inovação incorpore métodos que auxiliem no
desenvolvimento do processo inovativo. Portanto, dentre as ferramentas que auxiliam
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tais projetos, encontra-se a abordagem Design Thinking, a qual pode contribuir para
a descoberta de ações inovadoras, também no âmbito de bibliotecas.

1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA
O presente estudo se constituiu da necessidade de analisar os serviços
prestados pela biblioteca do campus Nova Iguaçu, do Cefet/RJ. Assim, a pesquisa se
utilizou da abordagem do Design Thinking com o intuito de verificar as percepções e
necessidades dos alunos e professores dos cursos de graduação, bem como, dos
servidores técnico-administrativos da referida unidade. Nos demais campi: Maracanã,
Maria da Graça, Itaguaí, Angra dos Reis, Petrópolis, Nova Friburgo e Valença, a
pesquisa teve como público-alvo os bibliotecários-chefe que trabalham nestas
bibliotecas.

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO
Capítulo 1 – Esta seção constitui-se da apresentação do assunto da pesquisa.
Portanto, neste trabalho, o capítulo 1 é composto pela Introdução, pela descrição da
Situação-problema, pelo Objetivo geral do estudo, bem como, pelos Objetivos
específicos, os quais se pretende alcançar, pela Justificativa da pesquisa e pela
Delimitação do estudo.
Capítulo 2 – Esta seção constitui-se da Revisão da literatura. Esta é composta
pelo levantamento do tema da pesquisa, cujo mesmo retrata os conceitos, origem,
evolução e as principais questões que envolvem a utilização da abordagem Design
Thinking.
Capítulo 3 – Esta seção constitui-se da Metodologia da pesquisa, na qual se
obtém a fundamentação teórica para a adoção e aplicação das ferramentas que irão
validar o estudo. Portanto, esta é composta pela Base epistemológica da pesquisa,
pelo Método de trabalho, das Técnicas e instrumentos de coleta de dados, do Universo
da pesquisa e amostragem.
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Capítulo 4 – Esta seção constitui-se do Estudo de caso e dos Resultados do
método, onde se descreve o objeto de estudo e os dados coletados, através dos
instrumentos da pesquisa.
Capítulo 5 – Esta seção constitui-se da Análise dos resultados, onde objetivase responder as questões relacionadas ao problema da pesquisa.
Capítulo 6 – A última seção constitui-se da Conclusão do estudo.

2 REVISÃO DA LITERATURA
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Neste capítulo, a revisão da literatura apresentará os conceitos que darão
sustento à base teórica aplicada ao estudo.

2.1 PROCEDIMENTOS PARA A REVISÃO DA LITERATURA
Após observação do trabalho desenvolvido por Duarte (2012), para dar início
ao levantamento bibliográfico da pesquisa, denominada também como revisão
bibliográfica sistematizada, adotou-se como palavras-chave as expressões “Service
management” and “Customer integration”, “Service management” and “Customer
expectation”, “Customer centricity”, “Design Thinking”, “Library” and “Service Design”,
“Library” and “Design Thinking”.
Ao proceder à busca das referidas palavras-chave no Portal de Periódicos
CAPES foram localizados 2.053 publicações, entre os períodos de 1963 a 2015,
distribuídos entre as diversas bases de dados, incluindo Scopus, ISI Web of Science,
ProQuest e Gale Virtual Reference Library (Quadro 1).
Quadro 1. Palavras-chave e a abrangência do período das publicações localizadas
no Portal de Periódicos CAPES.

Palavras-chave
Service
management
and
integration
Service
management
and
expectation
Customer centricity
Design Thinking
Library and “Service Design”
Library and “Design Thinking”

customer

Abrangência do período
De 2012 até 2015

customer

De 1984 até 2015
De 2012 até 2015
De 1963 até 2015
De 1983 até 2015
De 1995 até 2015

Dado o momento da escolha de artigos significantes para a composição do
trabalho, adotou-se como critério de seleção a questão central da pesquisa, isto é, a
abordagem do Design Thinking, bem como, a perspectiva de explorá-la, com vistas a
identificar serviços inovadores em bibliotecas. Assim, a partir do levantamento dos
2.053 artigos científicos recuperados, seguiu-se para a análise de cada um destes
títulos com o intuito de identificar quais poderiam ser pertinentes ao assunto. A seleção
prévia dos títulos escolhidos encaminhou a leitura dos seus respectivos resumos, com
o intuito de constatar a sua relevância, como também a necessidade de leitura em sua
totalidade (Tabela 1). Portanto, esta ação oportunizou reunir 20 artigos, entre os quais
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estão os mais citados na literatura. Estes foram selecionados e agrupados de acordo
com 4 categorias a seguir (Tabela 2).
Tabela 1. Quantidade de artigos localizados no Portal de Periódicos CAPES
e a respectiva seleção para a composição do trabalho.

Palavras-chave
Service management
and
customer
integration
Service management
and
customer
expectation
Customer centricity
Design Thinking
Library and
“Service Design”
Library and
“Design Thinking”
Total

Quantidade de artigos
localizados
183

Quantidade de artigos
selecionados
1

432

2

283
665
350

1
6
3

140

7

2053

20

Fonte: Dados da pesquisa.

Tabela 2. Identificação dos 20 artigos selecionados para a composição da
Revisão da Literatura.

Categorização
dos artigos

Quantidade
de artigos
selecionados

Identificação dos artigos

EICHENTOPF, Thomas; KLEINALTENKAMP,
Michael; STIPHOUT, Janine van. Modelling
customer process activities in interactive value
creation. Journal of Service Management, v. 22,
n. 5, p. 650-663, 2011.

Desenvolviment
o de serviços e
criação de valor

4

GRONROOS, Christian. A service quality model
and its marketing implications. European Journal
of Marketing, v. 18, n. 4, p. 36-44, 1984.
PINE, B. Joseph; GILMORE, James H. Welcome
to the experience economy. Harvard Business
Review, p. 97-105, jul./aug. 1998.
ZEITHAML, Valarie A.; BERRY, Leonard L.;
PARASURAMAN, A. The nature and determinants
of customer expectations of service. Journal of
the Academy of Marketing Science, v. 21, n. 1,
p. 1-12, 1993.
GOBBLE, MaryAnne M. Design Thinking.
Research Technology Management, v. 57, n. 3,
p. 59-61, may/jun. 2014.
HOBDAY,
Mike;
BODDINGTON,
Anne;
GRANTHAM, Andrew. Policies for design and
policies for innovation: contrasting perspectives
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Design Thinking

6

and remaining challenges. Technovation, v. 32, p.
272-281, jan. 2012.
JOHANSSON-SKOLDBERG, Ulla; WOODILLA,
Jill; ÇETINKAYA, Mehves. Design Thinking : past,
present and possible futures. Creativity and
Innovation Management, v. 22, n. 2, p. 121-146,
jun. 2013.
LEINONEN, Teemu; GAZULLA, Eva Durall.
Design Thinking and collaborative learning.
Revista Comunicar, Huelva, v. 21, n. 42, p. 107116, 2014.
MARTIN, Roger; EUCHNER, Jim. Design
Thinking. Research Technology Management, v.
55, n. 3, p. 10-14, may 2012.
RAZZOUK, Rim; SHUTE, Valerie. What is design
thinking and why is it important? Review of
Educational Research, v. 82, n. 3, p. 330-348,
sep. 2012.
GOLDSTEIN, Susan Meyer et al. The service
concept: the missing link in service design
research? Journal of Operations Management,
n. 20, p. 121-134, 2002.

Library and
Service Design

3

JOHNSON, Andrew; KUGLITSCH, Rebecca;
BRESNAHAN, Megan. Using participatory and
service design to identify emerging needs and
perceptions of library services among science and
engineering researchers based at a satellite
campus. Issues in Science and Technology
Librarianship, n. 81, 2015. Disponível em:
http://www.istl.org/15-summer/refereed5.html.
Acesso em: 18 jan. 2016.
McGRATH, Kevin G. School libraries & innovation.
Knowledge Quest, v. 43, n. 3, p. 54-61, jan./feb.
2015.
BELL, Steven J. Design Thinking. American
Libraries, jan./fev. 2008. Disponível em:
http://stevenbell.info/pdfs/ALdesignarticle.pdf.
Acesso em: 11 jan. 2016.
BRADBURN, Frances Bryant. Redesigning our
role while redesigning our libraries. Knowledge
Quest, v. 42, n.1, p. 52-57, sept./oct. 2013.

Library and
Design Thinking

7

DORNEY, Erin. The user experience librarian.
College & Research Libraries News, v. 70, n. 6,
p. 346-347, jun. 2009.
HOWARD, Zaana; DAVIS, Kate. From solving
puzzles to designing solutions: integrating design
thinking into evidence based practice. Evidence
based library and information practice, v. 6, n.
4, p. 15-21, 2011.
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JULIANI,
Jordan
Paulesky;
CAVAGLIERI,
Marcelo; MACHADO, Raquel Bernadete. Design
Thinking como ferramenta para geração de
inovação: um estudo de caso da Biblioteca
Universitária da UDESC. InCID : Revista de
Ciência da Informação e Documentação,
Ribeirão Preto, v. 6, n. 2, p. 66-83, set./fev. 2015.
LIEDTKA, Joanne. Perspective: linking Design
Thinking with innovation outcomes through
cognitive bias reduction. Journal of Product
Innovation Management, v. 32, n. 6, p. 925-938,
2015.
SINCLAIR, Bryan. The blended librarian in the
learning commons: new skills for the blended
library. College & Research Libraries News, v.
70, n. 9, p. 504-516, oct. 2009.

Fonte: Dados da pesquisa.

2.2 A INOVAÇÃO DE SERVIÇOS
Para dar início aos estudos sobre inovação, Pinheiro e Alt (2011) retratam
Joseph Schumpeter não só como um dos principais economistas da história
contemporânea, como também um dos primeiros administradores a valorizar a
importância das inovações tecnológicas para a economia, considerando-a como: “a
força fundamental por trás do crescimento econômico”.
Outro ícone da inovação encontrado na literatura refere-se a Thomas Alva
Edison tendo registrado à sua época, mais de 1000 patentes. Este também foi um dos
precursores na criação de laboratórios de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), devido
a sua compreensão sobre a natureza interativa da inovação e da sua capacidade de
obter resultados, ao associar a oferta tecnológica à criação de demanda. Portanto,
somada às suas invenções, Edison também descobriu que “a inovação é mais do que
simplesmente conceber uma nova ideia”, pois a mesma incorpora o processo de
desenvolver o seu uso prático (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008).
No âmbito da definição, Tidd et al. (2008) mencionam que a palavra inovação
deriva do latim – innovare, que a descreve como “fazer algo novo”. Contudo, o autor
acrescenta ao termo uma definição atual, apresentando-o como “um processo de
fazer de uma oportunidade uma nova ideia e de colocá-la em uso de maneira mais
ampla possível”.
Para McGrath (2015) o significado de inovação leva primeiramente a pensar
em ser diferente, como uma maneira de ser melhor. Assim, de acordo com a sua
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análise, inovar é, fundamentalmente, um método diferente de fazer as coisas, cujo
efeito promova consideráveis melhorias e que, talvez produza diferentes resultados.
Em uma de suas narrativas Tigre (2006) expõe que a Revolução Industrial foi
o divisor de águas na história do progresso econômico ocidental. Estudos conferem
ao seu desenvolvimento, a criação de novos bens de consumo, novos métodos de
produção e transportes, novos mercados, bem como, novas formas de organização
da indústria. Assim, sob estas características, a inovação foi sendo percebida como
uma forma de se criar novas necessidades de consumo.
Para uma melhor compreensão da história do progresso econômico, Pine e
Gilmore (1998) apresentam um resumo em quatro estágios, comparando-os à
evolução de um bolo de aniversário:
1º) De acordo com os autores, como vestígio da economia agrária, as mães
faziam bolos de aniversário misturando commodities agrícolas como: farinha, açúcar,
manteiga e ovos, que as custavam alguns centavos.
2º) Com o avanço da economia industrial baseada em bens, as mães passaram
a pagar pela compra da mistura de bolos já pronta.
3º) Depois, quando a economia de serviços se tornou segura, os pais ocupados
com o seu trabalho passaram a comprar os bolos prontos da padaria ou da doceria,
custando dez vezes mais do que os ingredientes empacotados.
4º) Em torno dos anos 90, os pais sedentos de tempo, não faziam o bolo, nem
elaboravam a festa. Porém, terceirizavam o evento inteiro, contratando empresas que
encenavam momentos memoráveis para as crianças e que sempre ofereciam o bolo
de graça. A esta última fase, os pesquisadores chamam de economia da experiência.
Nos últimos anos, a descoberta sobre a vantagem de se vincular a prestação
de serviços ao desenvolvimento de experiências, deu origem a um novo degrau na
progressão da economia de valor. Logo, a experiência foi destacada pelos
economistas como o quarto elemento da escala, antes precedida pelos fatores
serviços, bens e mercadorias (Figura 1). Esta última sucessão explica-se pelo fato das
pessoas almejarem algo além do esperado, mediante a aquisição de serviços. Em
outras palavras, as suas demandas também contemplam a obtenção de experiências.
Portanto, tal episódio tem contribuído para que, cada vez mais, as empresas se
esforcem para oferecer sensações ao seu público (PINE; GILMORE, 1998; BELL,
2008).
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Entrega serviços

Encenação experiências

Manufatura bens
Extração commodities

Figura 1 – Progressão da economia de valor
Fonte: Adaptado de Pine; Gilmore (1998).

Numa interpretação mais estreita, Goldstein et al. (2002) apresentam a
inovação de serviços como um caminho para a geração de ideias, onde a concepção
do serviço possui papel fundamental, principalmente, quando se trata de mediar as
estratégias organizacionais e as necessidades dos clientes.
Em seus estudos, Goldstein et al. (2002) descrevem que desconstruir um
serviço em torno de seus componentes apenas sob a perspectiva do que já se oferta
aos clientes ou como isto tem sido alcançado, constitui-se numa investigação limitada.
Por isso, descobriu-se entre os designers a existência de uma nova maneira de
pesquisar, cuja mesma, permite identificar vários outros componentes na concepção
de um serviço.
No relato sobre o desenvolvimento do que é bom para as pessoas e para os
negócios, Pinheiro e Alt (2012) descrevem o design como uma lente humanística para
a indústria. Estes retratam que tal ideia teve início com as contribuições da Bauhaus,
escola de Arquitetura, Design e Artes Plásticas criada na Alemanha, em 1919.
Ainda de acordo com os autores, a Bauhaus deu início a uma nova busca sobre
“extrair a essência da arte, eliminando o excesso de ornamentação”. Tal ação
possibilitou a entrada do Design no processo de produção em massa ao se utilizar da
criatividade da área (PINHEIRO; ALT, 2012).

Em outra análise sobre o surgimento da ideia, Hobday et al. (2012) detectaram
ser escasso o tratamento do design como uma corrente Schumpeteriana de inovação.
Mesmo assim, estes afirmam existir uma importante tradição entre o design
management e o desenvolvimento de produtos, por conta das conexões e
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sobreposições dos estudos desenvolvidos entre as áreas de administração e
engenharia.
No sentido de sua prática, Goldstein et al. (2002) comparam a conceituação do
design a um desenho mental, cujo mesmo, descreve o que o serviço representa para
o cliente. Assim, os autores estabelecem que, vincular os desejos dos consumidores
ao Service Design pode criar experiências de serviços.
Outra perspectiva descrita em Goldstein et al. (2002) também aponta que as
considerações sobre um serviço ocorrem através da efetivação do design e da entrega
dos seus elementos. Portanto, as pesquisas relacionadas à percepção podem
identificar serviços que vão contra as reais necessidades dos clientes.
Neste sentido, Goldstein et al. (2002) descrevem que os gaps causados pelos
desajustes entre o que as organizações pretendem oferecer (intenções estratégicas)
e o que os clientes desejam ou esperam receber podem ser evitados, pois o design
possui a predisposição em assegurar o foco na satisfação das necessidades dos
consumidores.
Considerando a prestação de serviços, Mello et al. (2010) retratam que,
atualmente, as organizações competem em ambientes, extremamente, instáveis e
mutáveis e que por esta razão, a inovação tende a ser o principal instrumento para
competir. Neste sentido, os autores também acrescentam que a inovação consiste
numa ferramenta de construção e desenvolvimento da imagem das empresas que
lidam com elementos intangíveis, isto é, os serviços que estão, diretamente, ligados
às experiências e às sensações vivenciadas pelos clientes.

2.3 O DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS
Em seus estudos sobre a criação de serviços inovadores, Brown (2010) relata
que as pessoas ultrapassaram a forma de como vivenciavam o mundo e por conta
disto, os consumidores não se apresentam mais como indivíduos passivos na
obtenção de um serviço. Este reforça que as pessoas transcenderam o fato a uma
participação ativa, proporcionada pela economia da experiência. Segundo o autor,
atualmente, não realizamos apenas uma tarefa ao adquirirmos um serviço. Porém,
estamos, principalmente, tendo uma experiência, diretamente, vinculada às nossas
emoções.

31
De acordo com Oliveira et al. (2015), atualmente, as pessoas encontram-se
imersas em uma “sociedade de serviços”. Por isso, quando um cliente decide adquirilos, este traz consigo uma série de expectativas.
Nesta orientação, Zeithaml et al. (1993) descrevem que, “as expectativas
servem como padrões com os quais as experiências subsequentes são comparadas,
resultando em avaliações da satisfação ou qualidade”.
Segundo Grönroos (1984), “o serviço percebido é o resultado da visão do
consumidor sobre um conjunto de dimensões de serviços, algumas das quais são de
natureza técnica e outras funcionais”. Dado o momento em que o serviço é percebido
pelo cliente, este é, imediatamente, comparado ao serviço esperado e, somente a
partir daí obtem-se a qualidade percebida do serviço. Conforme assinalado
anteriormente, a qualidade percebida pode ser dividida em qualidade técnica e
qualidade funcional, cujas mesmas correspondem, respectivamente, ao resultado
sobre aquilo que o cliente recebe e o resultado sobre como o cliente recebeu o serviço.
Trkman (2015) demonstra preocupação sobre a oferta de serviços aos clientes,
quando em sua análise retrata que a maioria dos impulsos acadêmicos e empíricos
voltados para a melhoria dos processos de negócios mantem o foco na melhoria dos
processos intra-organizacionais. No entanto, este declara que qualquer esforço no
redesenho de processos deveria ter como ponto de partida, as necessidades dos
clientes.
Em Eichentopf et al. (2011) se encontra descrito que a última década trouxe,
através de um processo interativo, um novo entendimento sobre o papel dos clientes
na criação de valor para as empresas. Neste estudo, os autores apresentam os
clientes como co-produtores ou co-criadores de valor.
Neste processo de interação, Eichentopf et al. (2011) descrevem que se as
empresas compartilhassem os seus conhecimentos com os seus clientes, o processo
da oferta de serviços poderia ocorrer com muito mais sucesso, porque os erros seriam
minimizados e o aumento da qualidade poderia acontecer.
Diante destes aspectos do desenvolvimento de serviços, Goldstein et al. (2002)
afirmam que uma organização somente pode entregar um serviço, mediante a
integração ou terceirização dos investimentos em ativos, processos, pessoas e
materiais. Cabe a esta descrição, entender os componentes de serviços como uma
combinação de processos, habilidades de pessoas e materiais que devem ser,
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apropriadamente, integrados aos resultados contidos no planejamento ou no desenho
de serviços.
Goldstein et al. (2002) relatam que no desenho de um novo serviço ou no
redesenho do que já existe, administradores e designers deverão tomar decisões
sobre cada componente do serviço, desde as resoluções mais simples, às mais
difíceis. No entanto, os autores mencionam que o maior desafio para as organizações
que trabalham com serviços é assegurar que as decisões de cada um dos níveis da
empresa sejam, consistentemente, focadas na entrega do serviço correto e no
consumidor alvo.
Com

isso,

novamente

Goldstein

et

al.

(2002)

estabelecem

que,

independentemente de como as organizações definem os seus serviços ou como os
consumidores os percebem, a entrega dos mesmos deve acontecer de forma
integrada, com o propósito dos clientes notarem a exatidão do serviço, ou melhor,
como estes foram desenhados.
Portanto, Goldstein et al. (2002) declaram que as expectativas dos
consumidores fazem parte da natureza do pacote de serviços. Com isso, para
assegurar que estes se ajustem às necessidades dos clientes e das empresas, as
mesmas devem estar focadas no design que oportunizam a entrega dos seus
conceitos sobre serviços.
Em outra contribuição, Silva (2013) observa que a literatura ainda caminha na
busca de trajetórias consistentes no sentido de sistematizar uma ciência de serviços.
No entanto, entre as vertentes mais significativas é possível identificar as abordagens
do design, cujas mesmas oferecem as ferramentas e técnicas que viabilizam a
condução de projetos de serviços. Estes enfatizam a interação com os indivíduos,
através de relações empáticas, das quais se pode compreender as necessidades e
as expectativas de satisfação dos usuários, com o objetivo de aperfeiçoar a
concepção de serviços e atingir níveis cada vez mais satisfatórios em sua prestação.

2.4 A ABORDAGEM DO DESIGN THINKING COMO PRINCÍPIO DE
INOVAÇÃO
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As escolas de administração demonstraram o seu primeiro interesse entre
negócios e design em meio aos anos 80. No entanto, embora, o foco inicial do Design
Thinking tenha sido o desenvolvimento de produtos, atualmente, este tem se
expandido para o desenho de serviços, estratégias e até mesmo, sistemas
educacionais e sociais, como um processo de pensamento ou ciclo gerador de ideias
(JOHANSSON-SKOLDBERG; WOODILLA; ÇETINKAYA, 2013; LIEDTKA, 2015).
Uma das primeiras concepções em torno do Design Thinking foi elaborada em
1969, por Herbert Alexander Simon, economista estadunidense, ao descrever que a
abordagem da pesquisa em design converge para a criação, enquanto as outras
ciências lidam com o que já existe (JOHANSSON-SKOLDBERG; WOODILLA;
ÇETINKAYA, 2013).
Segundo Johansson-Skoldberg et al. (2013), o conceito de Design Thinking fez
surgir um portal, de onde toda a área do design pôde contribuir com a inovação, de
modo a exceder a administração estratégica e lidar com a realidade complexa.
Adicionalmente, Razzouk e Shute (2012) descrevem que, o design é uma
atividade natural e universal do ser humano e como tal, tem proporcionado a muitos
cientistas desenharem e atuarem como designers em suas carreiras, mesmo não
tendo a consciência ou reconhecendo que eles estejam realizando um processo de
design.
Em sua análise Gobble (2014) menciona que, o foco do Design Thinking nas
experiências humanas faz dele uma ferramenta natural para a inovação de serviços.
Portanto, este afirma que a nova disciplina em desenho de serviços baseia-se nos
preceitos do Design Thinking.
No estudo de Hobday et al. (2012) se encontra o relato de evidências
estatísticas que mostram que o design tem desempenhado um papel muito mais
importante na produtividade e inovação nacionais, tanto no Reino Unido, como na
União Européia, do que anteriormente reconhecido.
Hobday et al. (2012) também descrevem a existência de muitos desacordos e
conflitos de pontos de vista, isto é, que designers sempre enxergam a engenharia
como uma atividade distinta do design, embora tal área também lide com o design
para a implementação de projetos. No entanto, outros realmente veem o design como
uma parte central da engenharia. Não obstante, os autores afirmam que o design
configura-se como um dos elementos centrais da inovação, dos quais também fazem
parte os produtos, os processos e o Service Design.
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Na abordagem de Hobday et al. (2012) sobre as políticas de inovação, alguns
pesquisadores descrevem o design com uma área que deveria obter um maior
envolvimento do governo, através da criação ou expansão de ativos nacionais, como
normas, fortalecimento de conselhos profissionais, aumento de propriedades
intelectuais e maiores investimentos na educação em design. Neste contexto, o design
recebe a posição de ampla política econômica, sendo colocado no centro da inovação
e do crescimento de diversos países, como na China, cujo primeiro ministro possui a
ideia de alterar a sua estratégia de movimentação de “Made in China” para “Designed
in China”.
Em sua pesquisa Johansson-Skoldberg et al. (2013) observam que mediante
alguma experiência em design practice, é difícil pensar em inovação sem incluir o
design. Por isso, é através da perspectiva da inovação que o pessoal do Design
Thinking deve ser compreendido.
Tomando como base a interação entre o design e o management,
pesquisadores relatam que as organizações partiram em busca de novos caminhos
que as possibilitassem inovar. Sendo assim, estes destacam a abordagem do Design
Thinking como um instrumento que proporciona soluções inovadoras, através da
representação de ideias, multidisciplinaridade, colaboração e explícito entendimento
de pensamentos e processos, que se apresentam no decorrer da análise das
necessidades do ser humano (VIANNA et al., 2012; RAZZOUK; SHUTE, 2012).
Balem et al. (2011) descrevem o Design Thinking como “um processo que
começa pelas pessoas, pelas quais estejamos criando a solução”. Estes sinalizam
ainda que a metodologia “emergiu como um caminho rápido para a inovação e para a
alta performance organizacional”.
De acordo com Juliani et al. (2015), o foco do Design Thinking concentra-se
no bem-estar dos indivíduos. Portanto, para estes autores, ao existirem fatores que
afetem este bem-estar, os mesmos serão o objeto da pesquisa, assim como, cada
uma das soluções inovadoras que puderem surgir a partir deles.
Na ampliação dos estudos sobre as atividades voltadas às demandas dos
consumidores, Pinheiro e Alt (2011) apresentam também o Service Design como uma
disciplina, que se utiliza de um conjunto de áreas do conhecimento. Os autores
consideram a abordagem como um aglomerado de métodos e práticas, os quais
incrementam o trabalho das equipes multidisciplinares e que, através da elaboração
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e oferta de serviços ajustados às pessoas, refletem ações de elevado valor agregado
para as organizações.
Concomitantemente a esta ideia, Johansson-Skoldberg et al. (2013) afirmam
que a metodologia Design Thinking também tem sido difundida como um processo
utilizado em diferentes disciplinas que inclui a administração de bibliotecas, hospitais,
administração de práticas legais e recursos humanos, bem como, exercido influência
em trabalhos de estratégia, desenvolvimento e mudança organizacionais. No entanto,
embora, os autores recomendem maiores incursões no assunto, que proporcione o
desenvolvimento de mais pesquisas, estes retratam o fato, não como um símbolo de
fraqueza, mas sim, de maturidade.
Por isso, no sentido da configuração dos negócios, Razzouk e Shute (2012)
advertem que o Design Thinking tem recebido bastante atenção pelo fato do desenho
de produtos e serviços constituir-se no maior componente de competitividade.
Incorporado a muitas empresas conhecidas, a abordagem tem comprometido as
mesmas em se tornarem líderes em design.
No entanto, Hobday et al. (2012) comentam que o design não pode ser visto
somente como uma fronteira de competitividade de um único país, mas sim como uma
forma de diversos países se complementarem ou se especializarem em seus papéis,
tornando o mercado cada vez mais internacional, contribuindo gradualmente para que
as diferentes perspectivas do design ocorram dentro deste contexto de mudança
global.

2.4.1 Serviços percebidos como problemas complexos
Segundo Hobday et al. (2012), os significados acerca de “wicked problems”
(problemas complexos) tomaram forma a partir da percepção de pesquisadores sobre
como os desafios do design podem ser únicos e complexos e ainda, como estes
podem possuir múltiplas soluções possíveis. Assim, de acordo com estudiosos,
“wicked problems” são definidos como desafios principais, alocados em meio a outros
conglomerados de problemas interdependentes.
Em maiores detalhes, pesquisadores também relatam que “wicked problems”
existem sob as condições de incerteza e múltiplas soluções potenciais, onde tomar
decisões seria como produzir consequências imprevisíveis. Esta ocorrência se dá, em
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parte, por conta de respostas trazidas do “looping” decorrente de outras partes do
sistema. Em outras palavras, quando a solução parcial de um problema, causa outros
problemas (HOBDAY; BODDINGTON; GRANTHAM, 2012; LEINONEN; GAZULLA,
2014).
Adicionalmente, “wicked problems” é um termo usado para descrever
problemas difíceis de resolver, por serem incompletos, de condições constantemente
alteradas e por existirem diversos interesses relacionados a eles. Também pode ser
compreendido como uma classe de problemas dos sistemas sociais complexos, os
quais são mal formulados e mal definidos, onde a informação é confusa, onde também
existem muitos clientes e tomadores de decisão em conflitos de valores e onde as
ramificações em todo o sistema são completamente confusas (LEINONEN;
GAZULLA, 2014; HOWARD; DAVIS, 2011).
Para diversos autores “wicked problems” são comuns na economia, em
questões sociais, no planejamento público e políticas, pois estes se referem às
complexidades dos problemas no planejamento social (LEINONEN; GAZULLA, 2014;
HOWARD; DAVIS, 2011).
Na construção de serviços, Pinheiro e Alt (2012, p. 133) relatam que:
Um serviço é um sistema complexo de interações que acontecem
entre pessoas ou entre pessoas e máquinas, ao longo de determinado
período de tempo. E cada uma dessas interações possui relevância
na experiência final percebida pelo cliente. Um serviço pode variar
dependendo do momento em que ocorre, do perfil das pessoas que
estão envolvidas, seus estados de humor, disposição, conhecimento
e conforto com os procedimentos no momento da execução, entre
outras coisas. [...] É realmente um emaranhado de variáveis que
precisam ser administradas e orquestradas.

Diante disto, Leinonen e Gazulla (2014) afirmam não haver respostas
verdadeiras ou falsas para a solução de “wicked problems”, e sim boas ou más
soluções. Por isso, os desfechos de “wicked problems” sempre requerem que muitas
pessoas estejam dispostas a pensar, diferentemente, na questão e mudar o seu
comportamento.
Neste contexto, Hobday et al. (2012) apresentam o Design Thinking como um
método para se imaginar recursos em resposta aos “wicked problems”, os quais
demandam um processo social criativo, para gerar soluções e seguir com um flexível
programa de mudança.
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Segundo os autores, ideias do Design Thinking vêm auxiliando como a
formulação de políticas pode absorver o lado humano do processo de design,
reinterpretando-o como uma atividade social, de retornos cíclicos, propriedades
emergentes e consequências não intencionadas. Em outras palavras, incorporando
as características de uma mentalidade centrada no ser humano, no social, na
responsabilidade, no otimismo e na experimentação (HOBDAY; BODDINGTON;
GRANTHAM, 2012; LEINONEN; GAZULLA, 2014).

2.5 O QUE É DESIGN THINKING?
Em sua descrição, Howard e Davis (2011) expressam que o Design Thinking
tem sido estimulado a ser considerado como uma abordagem à inovação centrada,
intencionalmente, no ser humano e como um método de realização de mudanças
voltadas aos benefícios individuais, comunitários e sociais, podendo ser aplicado
dentro de muitos contextos.
Já Martin e Euchner (2012) oferecem uma definição mais simples para o Design
Thinking e o exibem como uma maneira de pensar. Estes também interpretam a
matéria como um mix produtivo de pensamento analítico e intuitivo. Para os autores,
mix produtivo consiste na necessidade de se utilizar os dois tipos de pensamento, ou
seja, analisar o passado, projetar o que se pode realizar a partir deste e criar futuros
que vão além do que se considera extrapolar o passado.
Segundo Martin e Euchner (2012), utilizar somente o pensamento analítico não
proporciona um futuro diferente, da mesma forma que, fazer uso somente do
pensamento intuitivo, não trará vantagem além da rigorosa apresentação de dados.
Para estes, o pensamento analítico tende a desperdiçar as coisas diferentes que
mudam o ambiente. Porém, da mesma forma, o pensamento intuitivo, muitas vezes,
é propenso ao erro. Por isso, os autores recomendam a combinação dos dois tipos de
pensamento.
De acordo com Martin e Euchner (2012), é indiscutível que o pensamento
analítico trouxe sucesso às organizações. No entanto, estes descrevem que,
atualmente, o mundo dos negócios é analítico ao extremo, acarretando na calcificação
de grandes companhias, cujas mesmas, estão sendo ultrapassadas por pequenas
empresas.
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Conforme relatam Martin e Euchner (2012), no modo analítico de pensar, as
pessoas precisam comprovar que as ideias estão certas ou erradas, antes mesmo de
colocá-las em prática. Por isso, segundo estes autores, somos mais impulsionados a
reproduzir o que já vínhamos fazendo. No entanto, estes afirmam ser, justamente, o
que não conseguimos comprovar, o elemento mais consequente de qualquer decisão.
Martin e Euchner (2012) comentam ainda que não é o caso de líderes se
transformarem em artistas, pois destes últimos esperam-se as expressões pessoais,
mas os designers se ocupam do que eles estão desenhando, se irá funcionar, bem
como, se irá fornecer benefícios econômicos, atendendo ao que se propôs entregar.
Os autores também acrescentam que um bom líder de negócios começa a ser
um designer, quando este integra a sua intuição às suas decisões, ao invés de
suprimi-la ou escondê-la. Acrescido a isto, para ser um designer existe a necessidade
de desenvolver as suas habilidades e sensibilidade, como também, compreender as
diferenças qualitativas entre as coisas (MARTIN; EUCHNER, 2012).
Para colocar o Design Thinking em prática, Martin e Euchner (2012) sugerem
às empresas o desenvolvimento de processos customizados, onde princípios são
criados e repassados aos outros níveis da firma. Portanto, o trabalho inicia-se através
de reuniões colaborativas, promovidas através do uso de discursos geradores de
ideias, nas quais todos juntos são levados a solucionar as questões, como também,
contribuir sobre como ser diferente e melhor. Por isso, os pesquisadores acreditam
que o Design Thinking pode ser ensinado, através do exercício da lógica abdutiva.
A análise de Martin e Euchner (2012) reflete o pensamento filosófico de Charles
Sanders Peirce, ao descreverem que não se pode provar uma nova ideia, através do
pensamento analítico. Assim, eles destacam que os novos pensamentos que surgem
no mundo são provenientes de outro processo de pensamento, a lógica abdutiva.
Estes também afirmam que o uso da metodologia analítica para demonstrar qualquer
avanço de novas ideias, só vem reforçar a existência das ideias atuais. Com isso,
geralmente, as empresas partem do pressuposto que o futuro vai parecer com o
passado.
Neste sentido, Howard e Davis (2011) descrevem que o Design Thinking utiliza
o pensamento indutivo, dedutivo e abdutivo, como uma abordagem holística que
utiliza a totalidade do cérebro, procurando entender as diversas inter-relações, bem
como, os aspectos qualitativos e quantitativos envolvidos na geração de soluções.

39
Retornando à análise metodológica do Design Thinking, Martin e Euchner
(2012) o descrevem como uma legítima pesquisa qualitativa que auxilia as pessoas a
entenderem profundamente os seus clientes, através de um aglomerado de técnicas,
como: as maneiras de se ouvir e obter consciência da intuição, a coleta de dados
qualitativos, a visão do cliente, a criação de ideias inovadoras, a prototipagem, bem
como, a conversão disto tudo em estratégia. Portanto, os autores resumem as
ferramentas-chave do Design Thinking em: entendimento do usuário, visualização,
prototipagem e desenho da estratégia de negócios.
Em sua pesquisa Liedtka (2015) alerta que a prototipagem na visão do Design
Thinking possui uma aplicação diferente dos campos tradicionais, como na arquitetura
e desenvolvimento de produtos. Neste contorno a função da prototipagem é guiar a
experimentação no mundo real, a serviço da aprendizagem, ao invés de exibir,
persuadir ou testar.
Liedtka (2015) argumenta que por ser compreendido como uma dialética, o
design criou uma interseção entre a limitação, a contingência e a possibilidade,
originando a fundamentação teórica do Design Thinking. No entanto, este depende da
abdução e experimentação, cujos processos envolvem múltiplas alternativas de
soluções, que mediam uma variedade de tensões entre possibilidades e limitações.
Portanto, as soluções que devem ser adotadas como mais adequadas para o
contexto, são justamente aquelas que são mais incertas e ambíguas. Neste
encadeamento, o autor insere a iteração como uma questão central, ao descrever o
aprendizado como resultado da experimentação.
Realizando ainda a leitura do seu significado, Gobble (2014) descreve que o
Design Thinking é mais cultura do que metodologia, desenvolvida como uma maneira
de requerer uma transformação fundamental, não apenas na forma que a organização
aborda a inovação, mas em como concebê-la.
Em outra abordagem, Leinonen e Gazulla (2014) relatam que o Design Thinking
tem sido contemplado como um método, bastante significativo, para enfrentar “wicked
problems”. Porém, em sua descrição, os pesquisadores declaram que o design, por si
só, não tem a finalidade de solucionar problemas, obtendo uma resposta final, mas
sim, de criar uma adição positiva para o presente estado das coisas. Por isso, os
autores explicam que Design Thinking constitui-se numa atividade exploratória, onde
erros são cometidos e posteriormente reparados.
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Outro aspecto do Design Thinking, também defendido por Leinonen e Gazulla
(2014), refere-se ao papel que as pessoas desempenham na metodologia. As
mesmas, que são vistas como atores, podem fazer a diferença e trazer um impacto
positivo à situação, através do desenho de soluções relevantes. Conforme explicam
os autores, o design fornece às pessoas uma ideia sobre novas maneiras de se fazer
coisas, bem como, diferentes perspectivas e interpretações do real que elas vivem.
Na sequência de sua análise, Leinonen e Gazulla (2014) descrevem ainda que
as pessoas envolvidas neste processo de pesquisa são percebidas como parte da
mesma realidade. Neste exame, os indivíduos não se constituem como objeto da
pesquisa, mas antes, em sujeitos na pesquisa. Desta forma, entende-se que o design
pode ser uma forma de se enfrentar as complexidades e oferecer uma resposta quanto
às intenções dos sujeitos de, deliberadamente, mudar o mundo.
Ainda no intuito de interpretar tais complexidades, Leinonen e Gazulla (2014)
também mencionam que o design nunca será uma atividade neutra, nem tão pouco
produzirá fatos neutros. Ao contrário, nele encontram-se valores, ideias e princípios
ideológicos.
No âmbito da dissemelhança entre o design e o Design Thinking, Gobble (2014)
descreve que o Design Thinking se estendeu para além do design e passou a deterse não somente à aparência dos produtos, mas sim, a um conjunto de ferramentas e
estruturas que retratam as experiências humanas. Em sua análise, o autor acrescenta
que no desenvolvimento de um produto ou serviço, o foco converge para as
necessidades e experiências de uma população real (diferente da utilização de um
hipotético segmento de mercado), como um recurso de inspiração e introspecção.
Sob um contexto crítico, o Design Thinking é descrito como uma prática distinta
para solucionar problemas, porém composta do agrupamento de atitudes, ferramentas
e abordagens visíveis na teoria e práticas administrativas, tais como: a ênfase na
aprendizagem, a análise das necessidades dos consumidores, pesquisa etnográfica
e brainstorming. Por isso, na discussão sobre a sua definição relata-se a dificuldade
em argumentar que o Design Thinking oferece um novo conceito ou uma nova teoria
administrativa (LIEDTKA, 2015).
De contrapartida, analisando a sua importância, demais autores descrevem que
os fundamentos do Design Thinking ora aparecem integrados às áreas do design, ora
da engenharia. No entanto, este também tem exercido influência positiva na educação
do século XXI. Isto porque, as disciplinas que envolvem pensamento criativo
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associado aos modos analíticos de raciocínio e a geração de solução de problemas,
acompanhados de ferramentas e técnicas, têm modificado a forma como as pessoas
desvendam e solucionam problemas (RAZZOUK; SHUTE, 2012).
Neste propósito, os pesquisadores sugerem duas iniciativas: que os programas
das escolas de engenharia formem engenheiros que possam desenhar soluções
efetivas, que atendam às necessidades sociais e que, educadores apoiem estudantes
no desenvolvimento e no exercício das habilidades requeridas pelo século XXI, tais
como: Design Thinking, Systems thinking e teamwork skills (RAZZOUK; SHUTE,
2012).
Segundo os autores, tais habilidades intensificam as aptidões que contribuem
para a solução de problemas e preparam os estudantes, tanto para a universidade,
quanto para as suas carreiras, através de uma forma peculiar de ser e pensar, que
potencializam o enriquecimento da natureza epistemológica e ontológica do ensino.
Neste aspecto, os autores também reforçam a oportunidade de co-criação do
conhecimento em design, produzido entre as universidades e as empresas
(RAZZOUK; SHUTE, 2012; HOBDAY; BODDINGTON; GRANTHAM, 2012).
Neste sentido, Hobday et al. (2012) concluem que o Design Thinking deveria
estar relacionado à formulação de políticas, as quais deveriam focar no entendimento
da vida social das empresas, das universidades e organizações envolvidas com o
design, cujas mesmas, respondem pelas necessidades do design system, incorporado
à economia e à ampla sociedade.
Na descrição de Leinonen e Gazulla (2014), entender o design como
construção social, e os seus resultados como algo que traz impacto real para a
sociedade na qual a população vive, requer responsabilidade e prestação de contas,
tanto por parte dos designers, quanto das pessoas que fazem parte do design.
A partir deste ângulo, Leinonen e Gazulla (2014) salientam a participação de
indivíduos, desde o estágio inicial, no processo de design participativo, do qual os
próprios serão beneficiados. Segundo os autores, com o envolvimento de todos no
processo, espera-se que os resultados, em sua totalidade, sejam melhores do que os
realizados sem a contribuição destes.
Em sua discussão metodológica, Johansson-Skoldberg et al. (2013)
mencionam que o Design Thinking se utiliza de três práticas do design practice: a
maneira como os designers dão sentido as suas tarefas, os caminhos do pensamento
que um não-designer pode utilizar e os recursos de inspiração.
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De acordo com Bell (2008) muitos profissionais, fora da esfera tradicional do
design, estão reconhecendo o valor sobre a forma de pensar e trabalhar dos designers
thinkers. Também têm demonstrado interesse na aplicação dos seus métodos e
estratégias, principalmente, os idealizados e praticados pela IDEO – Empresa Global
de Design e Consultoria em Inovação. Entre tais princípios estão: o Entendimento, a
Observação, a Visualização, a Avaliação/Refinamento e a Implementação.
Na visão de Razzouk e Shute (2012), tais procedimentos encaminham o design
à execução de um processo. De acordo com esta abordagem, eles explicam que a
combinação entre as necessidades e descontentamentos, bem como, a determinação
de algumas ações que devam ser tomadas para a solução dos problemas, configurase no start do desenho do processo.
Estes desenhos, representados em diagramas, proporcionam descobertas
inesperadas que surgem quando o designer percebe algo novo, num dado elemento
do desenho, como uma concepção de solução. Com isso, os autores enfatizam a
rápida alternância dos diferentes modos de ação, representados pelos esboços das
questões e exigências, os quais são, dinamicamente, relacionados uns aos outros
(RAZZOUK; SHUTE, 2012).
Segundo Razzouk e Shute (2012), durante o processo de design, os designers
afiliam-se a diferentes e diversos processos cognitivos. Contudo, os autores
especificam três destes processos, os quais são:
a) Preparação – No qual o designer precisa desvendar qual é o foco e o que é
relevante, por intermédio das especificações e restrições do problema, reinterpretação
de ideias, visualização e reformulação do problema, incluindo avaliação e elaboração
da situação;
b) Assimilação – Envolve a percepção da solução proposta, dados e
observação, vinda do ambiente do design;
c) Controle estratégico – Etapa na qual os designers podem tomar muitas
decisões sobre o curso do desenho, ou seja, de qual ideia elaborar ou adaptar, quais
restrições afrouxar e como estabelecer prioridades.
Em suma, os designers podem se movimentar entre várias ideias e conceitos,
subproblemas e processos de design, de maneira flexível e altamente oportunista, ou
seja,

movendo-se

entre

os

espaços

de

design,

para

transportar,

muito

detalhadamente, os processos de pesquisa para as soluções compostas no design.
Este pode ser descrito como um processo contínuo de definição e redefinição de
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problemas e oportunidades de design, assim como o desenho e o redesenho de
protótipos (RAZZOUK; SHUTE, 2012; LEINONEN; GAZULLA, 2014).
Para Leinonen e Gazulla (2014), a pesquisa em design sempre se inicia pela
observação, reflexão e questionamentos. Portanto, ao detalhar o processo, os autores
retratam que as indagações de um design encontram-se, especialmente, interessadas
nas práticas diárias. Isto porque, o pesquisador deve perceber que muitas coisas que
são consideradas normais, naturais e imutáveis, são na verdade problemáticas. Os
autores ainda reforçam que as indagações do pesquisador devem estar voltadas para
a reflexão sobre a importância da pesquisa para a vida humana, no geral ou nas
diferenças de suas práticas nos contextos diários.
Já em Razzouk e Shute (2012) evidencia-se que, diferentemente de outros
profissionais, os designers despendem a maior parte do seu tempo analisando o
problema. Portanto, sintetizar a solução demanda a segunda maior quantidade de
tempo tomado e o restante do tempo é destinado à avaliação da solução.
Com isso, os autores concluem que designers iniciam uma sessão de projeto
conceitual, analisando os aspectos funcionais do problema, diferentemente de outros
que sintetizam as soluções na resolução do problema em si, de modo que muitas
vezes, a fonte de um único problema pode ser a ocorrência de outro qualquer,
impedindo a real solução pelo fato deste não estar aparente. Assim, os designers
criam os desenhos dos problemas, os quais capturam aspectos importantes do dado
problema, contribuindo para a solução da questão que se tem em mãos (RAZZOUK;
SHUTE, 2012).
Outra perspectiva do Design Thinking refere-se à perícia dos designers. Com
isso, Razzouk e Shute (2012) relatam que, em geral, um bom designer deve estar
apto a utilizar, flexivelmente, as diferentes estratégias de solução de problemas, além
de saber escolher uma que melhor atenda as exigências da situação.
Em síntese, Razzouk e Shute (2012) compreendem que um designer
experiente utiliza explícitas estratégias de decomposição de problemas, por serem
capazes de, rapidamente, elucidar uma tarefa, através de moderada coleta de dados,
processamento direto e construção da imagem do problema.
Por fim, através de uma análise substancial, McGrath (2015) descreve o Design
Thinking como um processo cíclico e iterativo que suporta a inovação porque confia
nas evidências que levam a descobrir soluções significativas.
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2.5.1 As etapas e ferramentas do Design Thinking
Para dar início à temática, Vianna et al. (2012) relatam que para começar a
construção de projetos de Design Thinking faz-se necessário mergulhar nos contextos
de interação, produzidos por parte dos clientes ao consumirem os produtos/serviços
de uma empresa. Para tanto, os autores apresentam um esquema (Figura 2), cujo
mesmo representa as etapas do processo de Design Thinking que são:

Figura 2. Esquema das etapas do processo de Design Thinking.
Fonte: Vianna et al. (2012)

Neste contexto de elaboração do projeto de Design Thinking, Vianna et al.
(2012) apresentam ainda as técnicas que viabilizam a abordagem. Estes mencionam
que algumas destas são oriundas da Antropologia, tais como: entrevistas, sessões
generativas, entre outras. Eles também acentuam que cada uma das técnicas deverá
ser adotada em função do que se deseja alcançar com o plano. A figura 3 abaixo
representa a fase de imersão, cuja mesma possibilita a aproximação do contexto do
problema.
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Figura 3. Fase de imersão do projeto de Design Thinking.
Fonte: Vianna et al. (2012)

Em sua análise, Vianna et al. (2012) descrevem que a síntese do processo de
imersão consiste em perscrutar o universo de uso dos produtos/serviços e as
tendências do mercado onde a empresa atua. Na sequência, os dados levantados
deverão ser analisados com o objetivo de cruzar as informações, bem como,
identificar padrões e oportunidades. Portanto, a função principal da sintetização dos
dados em formatos visuais é fornecer insumos para a fase de ideação.
De acordo com Vianna et al. (2012), concluída a fase de imersão, os dados das
pesquisas preliminares e em profundidade são compilados em Cartões de Insights e
traduzidos em ferramentas, tais como: Personas, Blueprint, Mapas conceituais, Mapa
de empatia, Jornada do usuário e etc, posteriormente utilizadas na geração de
soluções.
Já a fase de ideação geralmente tem início com a ocorrência de Brainstormings
com a equipe de projeto. Estes, que se concentram no tema a ser explorado também
se baseiam nas ferramentas utilizadas. No entanto, existe a necessidade da
contribuição de outros membros importantes ao estudo, como os usuários e
profissionais da área em questão, através de Workshops de Cocriação. Desta forma,
as ideias surgidas desta etapa do processo originam a formulação de Cardápios de
Ideias (VIANNA et al., 2012).
Após a elaboração da documentação, contendo os resultados parciais do
projeto sobre as ideias geradas, a próxima etapa consiste na tomada de decisão. Para
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isso, em uma matriz agrupam-se as ideias concebidas, de modo que a partir de sua
análise estratégica, as melhores possam ser selecionadas para a prototipagem
(VIANNA et al., 2012).
Ainda segundo Vianna et al. (2012), a última fase do projeto é representada
pela passagem do pensamento abstrato para o físico, cujo momento consiste na
elaboração do protótipo das ideias que reproduzem a realidade. Portanto, para esta
etapa poderão ser utilizadas diversas técnicas como: a) A construção de protótipo em
papel; b) Um modelo de volume (permite a visualização tridimensional do objeto a ser
testado); c) A encenação; d) O Storyboard (representação de uma história, através da
sequência de desenhos, quadros, fotografias e etc, com o objetivo de comunicar uma
ideia); e) O protótipo de serviços (simulação da solução na prestação do serviço).

2.6 A ABORDAGEM DO DESIGN THINKING EM BIBLIOTECAS
Segundo Johnson et al. (2015), fornecer serviços relevantes e significativos
para estudantes das faculdades de ciências e engenharia, constitui-se num grande
desafio para as bibliotecas, pois para muitos usuários, a biblioteca é vista como um
simples comprador de recursos caros, no lugar de porta de entrada para a pesquisa,
agente de preservação do conhecimento ou parte da vida intelectual da universidade.
Em sua pesquisa Johnson et al. (2015) relatam a urgência de se criar serviços
de valor para os pesquisadores, ou ainda, deixar claro que os mesmos existem, caso
as bibliotecas queiram continuar atendendo a esta população, pois do contrário, se
estes setores não fizerem questão de se manter próximos aos seus usuários, somente
alguns vão considerá-los relevantes.
Nesta concepção, Johnson et al. (2015) sugerem o desenho participativo e o
Service Design como método para a identificação de serviços de valor que mais,
efetivamente, atinjam ao público. Os autores acrescentam ainda que, tal prática
também pode auxiliar bibliotecários a identificar e implementar serviços locais,
destinados aos pesquisadores não só em ciências, como também em ciências
aplicadas.
De acordo com os pesquisadores, o desenho participativo e o Service Design
são utilizados para identificar gaps que não são reconhecidos no processo de
pesquisa, como também, para identificar oportunidades de promover ou desenvolver
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novos serviços bibliotecários. Para eles os maiores desafios em suas investigações
existem em decorrência da confiança que os pesquisadores depositam na pesquisa
online, devido às agendas cheias e ao entendimento limitado sobre o valor em
potencial da biblioteca, não identificada como parte do processo de pesquisa
(JOHNSON; KUGLITSCH; BRESNAHAN, 2015).
No entanto, para Johnson et al. (2015), ainda que a percepção sobre o papel
da biblioteca seja limitada, por parte de alunos e pesquisadores, esta não corresponde
à ausência de necessidades, nem tão pouco à falta de consciência sobre as mesmas.
Por isso, os autores descrevem que mesmo estando na era digital, estudos apontam
que as faculdades precisam da administração de recursos de biblioteca, com
ferramentas online, expectativas de interconectividade, integração e assistência à
pesquisa.
Na descrição de Johnson et al. (2015), o fato de estudos constatarem a
fragilidade das pesquisas survey, em decorrência da ausência de informações
executáveis que trabalhem com as necessidades e comportamentos, causou o
interesse dos pesquisadores em procurar um método voltado às suas práticas. Assim,
envolveram o desenho participativo e, sob nova perspectiva, iniciaram pesquisas
sobre o que os usuários querem, do que eles gostam e o que eles desejam. Isto para
que possam trabalhar imbuídos de um diálogo claro, com a finalidade de se obter o
entendimento das diferentes linguagens reveladas pelos stakeholders.
Em sua descrição Bell (2008) comenta que o design possui influência ao nosso
redor e, portanto, este possui poder para influenciar a nossa prática profissional, para
além dos aspectos estéticos e funcionais. Adicionalmente, ele relata que o design
pode e deve influenciar na maneira de pensar e agir, ao identificarmos e
desenvolvermos uma solução apropriada para um problema.
Bell (2008) também afirma que existem meios para coletar informações úteis
sobre os usuários de bibliotecas. Com isso, qualquer bibliotecário pode dar o primeiro
passo para a execução do Design Thinking, seja observando as práticas de pesquisa
dos consulentes ou engajando-os em discussões a respeito da biblioteca e sobre
como eles a utiliza. No entanto, ainda sob as recomendações do pesquisador, é
importante ter em mente que o Design Thinking é uma ampla abordagem na
identificação de problemas e não de soluções. Por isso, tem a capacidade de fornecer
uma estrutura que identifique qual é o problema e, adicionalmente, identificar quais as
barreiras tem evitado que o usuário tenha uma experiência ótima com a biblioteca.
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Neste sentido, Pinheiro e Alt (2011) descrevem que a abordagem de problemas
deve ser realizada através de um modelo mental utilizado para conduzir os projetos
de Design Thinking. Estes devem estar baseados na empatia, colaboração e
experimentação, permitindo a utilização de expertises de forma holística, aproximando
as pessoas para se identificar o que elas pensam, principalmente, sobre os produtos
e serviços ofertados.
Bell (2008) também sinaliza que a biblioteca trabalha com a commodities
informação, porém se a mesma se limitar em ser somente um bazar de livros ou de
conteúdo eletrônico, ela se condenará a permanecer num degrau abaixo, na escala
de alcance de experiências. Portanto, ao contrário de alguns momentos, no qual os
usuários poderiam evitar a biblioteca, alterar a sua percepção pode atraí-los.
Neste contexto, Dorney (2009) menciona que as experiências dos usuários são
entendidas como algo que pode pesar, tanto no valor real, quanto no valor percebido
dos serviços.
Em suas pesquisas junto aos usuários de bibliotecas, Dorney (2009) não possui
a preocupação de mensurar as percepções, mas sim de descobrir como as mesmas
foram concebidas, ou melhor, porque determinados indivíduos se tornam usuários
regulares de bibliotecas, enquanto outros, raramente, utilizam os seus recursos e
serviços.
Ainda de acordo com Dorney (2009) o conhecimento do que ocorre dentro das
ações padronizadas potencializa a mudança em todos os seus aspectos. Isto quer
dizer que o bibliotecário deve, rigorosamente, analisar como estão instruindo os
usuários, como estão promovendo e entregando os serviços, até mesmo a maneira
como andam definindo as bibliotecas acadêmicas.
Neste sentido, para Dorney (2009) os bibliotecários se encontram realizando
as perguntas erradas e medindo as coisas erradas, pois de acordo com as suas
concepções, as dimensões emoção e conexões pessoais complementariam
sobremaneira os estudos de usuários, como fatores relevantes à construção de
relacionamentos com os clientes.
Dentro de uma perspectiva educacional, McGrath (2015) menciona que o
desafio para as novas gerações de bibliotecas escolares converge para a
possibilidade de auxiliar os líderes de escolas a incluir a inovação, o pensamento
criativo, o envolvimento colaborativo e interdisciplinar da comunidade, a rápida adesão
de oportunidades de aprendizado e o encaminhamento dos problemas reais do
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mundo, à atmosfera escolar. Assim sendo, o autor afirma que neste contexto de
reforma escolar a inovação significa pensamento divergente, solução de problemas e
ação conjunta.
Tomando como base as necessidades individuais e colaborativas em
ambientes escolares, McGrath (2015) sugere que pesquisadores promovam uma
reflexão acerca das funções tradicionais que algumas áreas da biblioteca
desempenham e, através de um brainstorming, pensar os espaços futuros para este
tipo de ambiente.
Na prática, a referida pesquisa resultou em propostas de áreas que poderiam
conectar a comunidade de estudantes, o corpo docente e a aprendizagem conjunta.
A ideia destes novos espaços contribuiu para enxergar a biblioteca escolar como o
centro da aprendizagem baseada em projetos. Em sua conclusão, os pesquisadores
imaginaram a biblioteca como um local de propósito compartilhado e acesso universal,
onde o engajamento contínuo ocasionando novas experiências pudesse contribuir
para um novo conhecimento (McGRATH, 2015).
Em estudos similares, em que ocorreu o redesenho da biblioteca escolar,
pesquisadores descobriram que estas também poderiam fornecer espaços que
dessem apoio às ações dos alunos, principalmente, aos aspectos sociais do
aprendizado. No seu entendimento, eles concluíram que a biblioteca escolar poderia
apoiar o encorajamento de estudantes no exercício da autonomia e domínio dos
assuntos, através de espaços onde eles pudessem praticar, experimentar e até
mesmo ensinar outros alunos (McGRATH, 2015).
Resumidamente, para McGrath (2015) o desafio dos bibliotecários se encontra
em conduzir as escolas a se transformarem em comunidades ativas de aprendizagem
e encorajamento da inovação.
Em outro parecer, Bradburn (2013) demonstra a sua preocupação em adquirir
respostas aos seus questionamentos sobre o uso das bibliotecas, através da
aplicação do Design Thinking. De acordo a autora, como se pode reimaginar as
bibliotecas escolares como ambientes de aprendizagem e as funções dos
bibliotecários, onde a tecnologia tem sido vista como onisciente facilitadora e
fornecedora de informação? Além do fato dos e-books, transmissões em vídeo e base
de dados estarem suplantando os recursos físicos das estantes? A resposta teve
origem com um conferencista de Design Thinking, através do seu relato sobre a
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experiência de se endereçar tais problemas, justamente ao exame das principais
funções, tanto das bibliotecas, como dos bibliotecários.
Nesta conjuntura, Bradburn (2013) conclui que: se os bibliotecários forem
incapazes de articular quem eles são ou em quem estão se tornando, nesta constante
alteração de ambiente baseado em tecnologia, como poderão planejar a criação de
um espaço que permita e ressalte o melhor deles, como profissionais? Nesta
concepção, a autora descreve o Design Thinking como o promotor de uma nova
perspectiva para o planejamento de novos espaços de bibliotecas escolares
habilitando novas funções aos bibliotecários.
Portanto, de acordo com Bradburn (2013) o desenvolvimento do Design
Thinking, recomendado pela IDEO, se inicia pela exploração. Assim, constituindo-se
no componente mais importante do processo, a descoberta permitirá trabalhar em
conjunto com outros bibliotecários ou com o comitê consultivo, realizando
brainstorming e planejando soluções.
Além disso, Bradburn (2013) menciona que é nesta fase do processo que se
tem a chance de realizar perguntas, tais como: Quais os papéis do bibliotecário neste
momento? O que ele deseja ser? O que os usuários e stakeholders querem que a
biblioteca seja? Como o design da biblioteca prestará apoio e poderá melhorar tais
funções?
Neste sentido, as conversas com os professores, estudantes, parceiros e
concorrentes ganham destaque. Considera-se importante planejar grupos focais com
alunos e professores, além de promover conversas com os colegas e estudantes mais
honestos, um por um, sejam eles usuários da biblioteca, ou não. É obrigatório um
bate-papo com o supervisor principal e com um diretor de tecnologia. Existem também
personagens imprevisíveis, como: um técnico que preste serviço para a escola, um
ou dois pais de alunos ou um colega de biblioteca pública. Recomenda-se ouvi-los,
cuidadosamente. No entanto, o comentário mais crítico, usualmente, será o mais
importante (BRADBURN, 2013).
Para reafirmar estes apontamentos, Howard e Davis (2011) advertem que o
foco da abordagem do Design Thinking é dedicar-se a entender o comportamento
humano, as suas necessidades e seus valores.
Demais recomendações realizadas por Bradburn (2013) concentram-se na
montagem de cronogramas, nos quais serão registradas as diversas observações.
Nesta lógica, a autora sugere realizar anotações sobre o que se vê na biblioteca,
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inclusive, tirando fotos de como os estudantes e professores utilizam os seus espaços.
Pode-se ainda seguir um roteiro de perguntas, cujas mesmas são: Onde as pessoas
se aglomeram? Com quem elas falam? O que elas fazem? No entanto, uma
orientação imprescindível é conversar, informalmente, com os jovens sobre o porquê
de eles estarem ali e sobre o quê eles gostariam de ver na biblioteca.
Na sequência, Bradburn (2013) sugere ainda que, após a coleta dos referidos
dados, o próximo passo é imergir em sua análise e reflexão. Portanto, seguindo a
recomendação da IDEO, a autora relata a iniciativa de interpretar as narrativas por
categorias, tais como: motivadoras, frustrantes e interativas.
a) Para a fase motivadora - O que motiva os professores e alunos a estarem
na biblioteca e utilizarem os seus serviços? Por que eles escolheram pesquisar na
biblioteca ao invés de tirarem as suas dúvidas com um técnico no assunto ou com um
colega de classe?
b) Para a fase frustrações – Quais são as suas frustrações? Uma delas se
refere a muitas turmas utilizando, simultaneamente, a biblioteca? Ou, as regras são
muito estritas? Não existem tomadas suficientes na biblioteca? Não existem
equipamentos para finalizar um projeto de graduação? Não existem lugares para
sentar e conversar? Ou, será que o seu comportamento é bem-vindo ou não?
c) Para a fase interação – Quem interage com quem na biblioteca? Os
estudantes que são assistentes na biblioteca interagem com todos ou apenas com
quem necessita dos seus serviços? Quais são as interações primárias do
bibliotecário? Com os professores, os administradores, com os estudantes ou com a
tecnologia?
Bradburn (2013) acrescenta ainda que dessas análises surgem temas, tais
como: se a sua biblioteca possui um eixo acadêmico ou social; se os seus serviços
são de natureza técnica; se estes estão focados na competência informacional; se a
biblioteca ainda se encontra centrada em livros; onde e como o bibliotecário emprega
o seu tempo, ou seja, se está gastando tempo em questões que estudantes,
voluntários ou assistentes poderiam fazer; quanto do seu tempo o bibliotecário separa
para estar engajado em atividades colaborativas e instrucionais; se existem espaços
na biblioteca que são mais utilizados ou subutilizados; se os outros veem o uso do
espaço como um problema ou se eles suportam a função instrucional do bibliotecário,
independentemente, do tipo de local. Por isso, a autora sugere que os bibliotecários
sejam assertivos e mais produtivos no que podem fazer para mudar este quadro.

52
Segundo Bradburn (2013), a etapa ideação é o momento do trabalho em equipe
entre bibliotecários de outras instituições ou entre os membros do comitê consultivo
para realizar o processo de imaginação, através de brainstorming e pensar fora da
caixa. É o momento de falar sobre o que foi aprendido na descoberta e na
interpretação. Realizar, efetivamente, a tempestade de ideias, das quais produzirão
os esboços sobre os planos, sonhos e criação de um espaço ideal e função ideal. No
entanto, também é o momento de analisar as referidas ideias em função da realidade,
tais como: orçamento, metragem do espaço, descrição dos cargos e expectativas
administrativas e somente a partir daí, encaminhar-se para o desenvolvimento do
protótipo.
Para a fase chamada de experimentação ou prototipagem, Bradburn (2013)
descreve que a etapa envolve o desenvolvimento das tentativas de colocar os planos
em ação, esboçar o design e utilizar o que melhor funciona. Na verdade, a intenção é
criar um veículo de discussão (um protótipo), envolvendo o máximo possível de
pessoas novas, como estudantes, professores, pais e gestores.
No estágio evolução, Bradburn (2013) conclui que o Design Thinking não é
estático. Portanto, a pesquisadora acrescenta que se realizado como um processo
comum e inerente ao mundo atual, de constantes mudanças tecnológicas, tais
transformações continuarão sendo naturalmente incorporadas, proporcionando ao
bibliotecário mudar suas funções e seus espaços. Ainda de acordo com a autora, isto
tudo dependerá de sua habilidade e agilidade em mudar e se adaptar. Contudo,
sempre atento ao seu objetivo central que é fomentar pensadores e aprendizes
vitalícios.
Em sua descrição sobre as novas funções e espaços de bibliotecas, Sinclair
(2009) esclarece que bibliotecários não podem se posicionar em suas mesas de
serviço e ficar esperando os usuários chegarem. Porém, estes precisam misturar as
bibliotecas e, consequentemente, os serviços de informação aos processos de ensino
e aprendizagem, através da aplicação do Design Thinking, o qual coloca os
bibliotecários no universo dos usuários, a fim de entender como estes podem receber
uma experiência ótima de aprendizagem.
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3 METODOLOGIA
De acordo com Cervo et al. (2007), entende-se como pesquisa “uma atividade
voltada para a investigação de problemas teóricos ou práticos por meio do emprego
de processos científicos”. Com efeito, para os autores, três elementos tornam-se
imprescindíveis a esta tarefa, tais como: a dúvida ou o problema, o método científico
e por último, a resposta ou solução.
Cervo et al. (2007) descrevem ainda que, nas ciências, a adoção do método
envolve um conjunto de processos utilizados para a investigação, como também para
a exibição da verdade. Por isso, esta se concretiza através da execução das diversas
etapas ou passos a serem seguidos na elaboração de um estudo.
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Por conseguinte, Lacerda et al. (2013) declaram que o aumento da
confiabilidade das teorias propostas nas pesquisas, depende do avanço no rigor
metodológico, em especial, em torno das questões que validam as mesmas. Assim,
as comunidades científicas, particularmente as áreas que compõem a Engenharia da
Produção, tais como, a administração, a economia e a gestão de operações,
demonstram preocupação em definir métodos apropriados, no sentido de garantir
maior precisão e capacidade de resolver problemas práticos.
Mediante as ideias descritas acima, Gray (2012) relata que por conta de um
mundo cada vez mais competitivo, dinâmico e incerto, os métodos de pesquisa têm
se tornado uma ferramenta importante no auxílio às pessoas, quanto à possibilidade
de entender, prever e controlar os ambientes internos e externos das organizações.
Sendo assim, como os procedimentos para a investigação da realidade partem
da compreensão da natureza do trabalho científico, o presente estudo pode ser
definido como pesquisa aplicada que, segundo a definição de Gray (2012), constituise em uma espécie de exploração, com a finalidade de se obter um melhor
entendimento acerca de problemas específicos, criar soluções e desenvolver
conclusões práticas aos stakeholders de um processo.
Ainda de acordo com Gray (2012), no que se refere à classificação de
pesquisas, este trabalho caracteriza-se como um estudo exploratório em torno dos
serviços ofertados pela biblioteca do campus Nova Iguaçu do Cefet/RJ, através da
abordagem do Design Thinking, com o objetivo de realizar ações de diagnóstico para
melhor compreender as demandas dos usuários.
Quanto à forma de pensamento, o método utilizado para a realização da
pesquisa foi o indutivo, pois através da análise dos fenômenos particulares foi possível
verificar a aplicabilidade das teorias que sustentam a investigação (MARCONI;
LAKATOS, 2012).
Outra perspectiva permitiu conceber a pesquisa como um estudo de
abordagem qualitativa, devido ao objetivo de se averiguar e interpretar os sentidos
dos participantes da pesquisa, com vistas à reprojetar os serviços de uma biblioteca
universitária. Ademais, o intuito foi conduzir o exame a uma investigação empírica
com as particularidades de um estudo de caso (FREITAS et al., 2000).
A justificativa para a adoção do referido método de pesquisa encontra
embasamento na descrição de Yin (2010), quando este assinala que, “o estudo de
caso é usado em situações para contribuir ao conhecimento dos fenômenos
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individuais, grupais, organizacionais e etc”, com o objetivo de compreender os
fenômenos sociais complexos ocorridos nestes contextos.
Quanto às técnicas utilizadas na pesquisa, estas também encontraram
respaldo nas orientações de Gil (2010) para as pesquisas exploratórias. Nelas o autor
relata que para este tipo de estudo, geralmente, se utiliza como principais técnicas de
investigação, o levantamento bibliográfico, as entrevistas com pessoas detentoras de
experiências práticas no assunto e a análise de exemplos que promovam a
compreensão.

3.1 MÉTODO DE TRABALHO
A vertente teórica da dissertação constituiu-se da revisão da literatura, cuja
mesma, fundamentou e descreveu o estado da arte do desenvolvimento de serviços,
da criação de valor para os clientes, da abordagem do Design Thinking e da utilização
deste em bibliotecas.
A vertente empírica constituiu-se da compreensão dos instrumentos aplicados
à pesquisa, bem como, da coleta e da análise dos dados levantados na biblioteca do
campus Nova Iguaçu, do Cefet/RJ, baseados na ferramenta LibQUAL e nas etapas
da abordagem do Design Thinking. Deste modo, a conexão entre o referencial teórico
e a análise empírica induziu a pesquisa à concepção de um estudo de caso (Figura
4).

Situação-Problema

Objetivos

- Desenvolvimento
de serviços;
- Design Thinking
como princípio de
inovação;
- O que é
Design Thinking;

Questões da Pesquisa
- Design Science
Research

Revisão
Sistemática
da Literatura

Metodologia
Científica

- Método LibQUAL
- Mapa cognitivo
- Grupo focal

- Design Thinking
aplicado em
bibliotecas.

ESTUDO DE CASO
na biblioteca do
campus Nova Iguaçu,
do Cefet/RJ
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Estudo de
Amostragem

Instrumento de
Pesquisa

não

sim
Aplicação
piloto
satisfatória
?

Aplicar

Análise
dos dados

Conclusão

Figura 4. Arquitetura metodológica.
Fonte: A Autora.

3.2 DESIGN SCIENCE RESEARCH COMO BASE EPISTEMOLÓGICA
DA PESQUISA
No intuito de averiguar as regras e procedimentos na condução de pesquisas
aceitos pela comunidade acadêmica, Lacerda et al. (2013) descrevem a necessidade
de maior atenção aos objetivos e práticas dos estudos nas áreas de Gestão de
Operações e Engenharia de Produção.
Em sua análise, os autores sinalizam que os métodos utilizados como
referência para as investigações nestas áreas são, geralmente, extraídos das ciências
naturais e sociais. No entanto, eles também apontam que o uso destes modelos
tradicionais, nem sempre garantem às pesquisas acadêmicas na área de gestão, a
relevância necessária. Outra problemática reside na constatação de que, inúmeras
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vezes, as pesquisas se encontram limitadas pelo emprego excessivo das teorias
descritivas (LACERDA et al., 2013).
Desta forma, pesquisadores têm oferecido a sua contribuição sobre a
elaboração de teorias e métodos que validem, cientificamente, a criação dos artefatos
de engenharia, através de uma abordagem metodológica apropriada e rigorosa.
Igualmente, outros autores defendem a construção das bases de um conhecimento
compartilhável, de ampla usabilidade, que vão além das bases convencionais do
conhecimento (LACERDA et al., 2013; OSTROWSKI; HELFERT; GAMA, 2014).
Neste sentido, Lacerda et al. (2013) mencionam que tendo em vista o avanço
do conhecimento, a alternativa foi dedicar atenção aos processos, com o objetivo de
proporcionar a prescrição das realidades empresariais e a operacionalização dos
conceitos. Assim, através das ideias surgidas sobre o universo artificial, no qual se
investiga como as coisas devem ser para se obter um funcionamento desejado,
estabeleceu-se o conceito de “Ciência do Artificial” ou “Ciência do Projeto” (Design
Science).
De acordo com Lacerda et al. (2013, p. 743):

A missão principal da Design Science é, portanto, desenvolver
conhecimento para a concepção e desenvolvimento de artefatos. A
partir do enfoque dado por uma Design Science, a problemática da
relevância e da relação teoria-prática, [...] obtém novos contornos.

Segundo pesquisadores, artefatos são compreendidos como “coisas, isto é,
entidades que possuem a sua existência independente” (OSTROWSKI et al., 2014).
Também podem ser entendidos como “a organização dos componentes do ambiente
interno para atingir objetivos em um determinado ambiente externo” (LACERDA et al.,
2013). Outra conclusão é que artefatos também podem assumir as características do
desenvolvimento de constructos, modelos, métodos e instanciações, adotados para
melhorar as situações existentes em um ambiente real (OSTROWSKI et al., 2014;
LACERDA et al., 2013).
Destarte, a partir do desenvolvimento destas concepções, os pesquisadores
foram conduzidos à premência de desenvolver o método, ao qual se deu o nome de
“Pesquisa em Ciência do Projeto” (Design Science Research), para que o Design
Science obtivesse maior robustez (LACERDA et al., 2013).
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Ainda neste contexto, Lacerda et al. (2013) esclarecem que, mesmo com todo
enfoque dado à Ciência do Projeto, não se trata de transpor o conhecimento científico
para o ambiente das organizações, mas sim da necessidade de se adotar um novo
foco de pesquisa, ou seja, poder realizar “pesquisas efetivamente direcionadas ao
projeto de artefatos que sustentem melhores soluções para os problemas existentes”.
Com base nesta compreensão, Lacerda et al. (2013) incorporam à análise que
quando se trata de estudos correlacionados às organizações, bem como, a melhor
maneira de conceber o conhecimento e realizar pesquisas científicas, estas devem
contemplar a Design Science como base epistemológica e a Design Science
Research como método que operacionaliza a construção do conhecimento.
Portanto, no intuito de montar um protocolo adequado de pesquisa, Lacerda et
al. (2013) descrevem que, ainda que as investigações tenham o desenho de Estudo
de caso, estas devem se utilizar de artefatos (ferramentas) bem sucedidos e
empregados, anteriormente, em outras organizações. No entanto, Lacerda et al.
(2013) também mencionam que, de acordo com os estudiosos da Design Science
Research, as pesquisas não podem se sustentar apenas no desenvolvimento do
artefato em si, mas sim, na exposição das evidências de que o artefato pode,
efetivamente, ser usado para solucionar problemas reais.
Ostrowski et al. (2014) também corroboram com a ideia de que a Design
Science tem o foco na criação de sistemas artificiais, os quais endereçam a pesquisa
no caminho da construção e avaliação de artefatos, cujos mesmos são desenhados
para o conhecimento das necessidades das organizações. Segundo estes autores o
entendimento da natureza e das causas das necessidades organizacionais pode
oferecer um excelente auxílio no desenho das soluções.
Lacerda et al. (2013) também fornecem a observação de que os artefatos
podem ser avaliados de acordo com os resultados obtidos no decorrer de cada etapa
da pesquisa, contribuindo para a verificação de que o estudo está no sentido dos
objetivos propostos. Portanto, os autores mencionam que a formação de um Focus
Group (Grupo Focal) é outro aspecto que dá validade a Design Science Research.
Adotado como método de avaliação, o grupo focal oferece suporte ao
desenvolvimento da pesquisa, como também proporciona uma série de benefícios,
tais como: maiores discussões entre os grupos interessados, a triangulação dos
dados, a facilitação ao surgimento de novas ideias no que se refere a um dado
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problema e a análise crítica dos resultados obtidos que, durante a pesquisa podem
fazer surgir as possíveis soluções para o problema em estudo (LACERDA et al., 2013).
Segundo os pesquisadores da Design Science Research, tais conceitos
proporcionam o rigor metodológico necessário e a confiabilidade na aplicação das
teorias, com o intuito de se evitar que algo seja afirmado ou concluído sem que a
pesquisa em si não tenha condições de suportar (LACERDA et al., 2013).
Esta feita verifica-se um paralelo entre a abordagem do Design Thinking e o
método de pesquisa Design Science Research, à medida que estes se atravessam
nas formas de pesquisar e pensar as organizações, principalmente no que tange a
orientação prescritiva deste tipo de investigação, com foco na solução, baseada em
uma perspectiva participativa, porém associada à possibilidade de medir os impactos
causados pelas teorias gerenciais aplicáveis.

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS DA
PESQUISA
A busca da compreensão dos métodos para a elaboração desta pesquisa teve
início nos estudos de Vergara (2010), principalmente a partir de sua descrição, quando
a autora sinaliza o nexo entre a teoria e o método, bem como, a sua dependência e
vice-versa. Na composição desta ideia, Vergara (2010) expõe ainda que ambos não
subsistem isoladamente, principalmente por estes conduzirem o objetivo da pesquisa,
seja este “descrever, explicar, descobrir, compreender ou predizer determinado
fenômeno”.
Para a adoção de métodos de pesquisa, Vergara (2010) acrescenta que os
mesmos se concretizam também através do pesquisador, sobretudo por intermédio
dos seus pensamentos conscientes, os quais conduzem a consumação do papel
cognitivo da teoria. Portanto, para a realização deste estudo foram atestadas as
seguintes técnicas: a) Método LibQUAL; b) Mapa cognitivo; c) Grupo focal. Nesta
lógica, os instrumentos de coleta dos dados utilizados no campo e empregados no
referido estudo foram: a) Questionário fechado; b) Questionário aberto; c) Entrevista
coletiva (VERGARA, 2009).

3.3.1 O que é o Método LibQUAL?
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Na busca por evidenciar os critérios/atributos dos serviços ofertados pela
biblioteca do campus Nova Iguaçu, do Cefet/RJ, o LibQUAL descortinou-se como um
método relevante para o estudo, em decorrência de sua certificação, bem como, pela
abrangência de eventos que o mesmo sugere pesquisar. Sob este aspecto, Cook et
al. (2014) apresentam as vantagens, principalmente, o alcance dos objetivos quando
se utiliza a técnica:
 Fomentar uma cultura de excelência na prestação de serviços em bibliotecas;
 Ajudar as bibliotecas a compreenderem as percepções do usuário sobre a
qualidade de serviços;
 Recolher e interpretar, sistematicamente, o feedback do usuário de biblioteca
ao longo do tempo;
 Fornecer informações de avaliação comparáveis de instituições semelhantes;
 Identificar as melhores práticas no serviço de bibliotecas;
 Expandir as habilidades analíticas do staff da biblioteca para interpretar e agir
sobre os dados.

No contexto da prestação de serviços em bibliotecas, Nascimento e Campos
(2014) mencionam que a literatura especializada, de âmbito nacional e internacional,
aponta para diversos estudos concernentes à qualidade, especialmente em
bibliotecas universitárias de instâncias públicas e privadas.
De acordo com esta observação, Soares e Sousa (2015) também assinalam
que, não só as empresas privadas, como as públicas devem estar inclinadas às
demandas da sociedade, em relação à inovação dos seus produtos. Porém, devem
igualmente estar preocupadas com a eficiência e qualidade dos seus serviços.
Seguindo esta concepção, Shoeb (2011) identifica a metodologia SERVQUAL
como a ferramenta mais popular e padronizada para medir a qualidade de serviços a
partir das percepções dos clientes. Em sua análise, o autor também menciona que o
método é frequentemente utilizado por pesquisadores de biblioteconomia e ciência da
informação, como uma ferramenta de avaliação da qualidade dos serviços de
bibliotecas, como também em áreas afins, se revelando um instrumento útil na
identificação de expectativa de clientes e excelência em serviços.
No sentido do aprofundamento, a escala SERVQUAL é composta por 44
questões fechadas, das quais 22 são relacionadas à expectativa do cliente e as outras
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22 são voltadas para a percepção da qualidade do serviço recebido. No entanto, tais
perguntas se encontram distribuídas entre cinco dimensões, a saber: confiabilidade,
responsividade, segurança, empatia e tangíveis (PARASURAMAN; ZEITHAML;
BERRY, 1988; SHOEB, 2011).
Ao descreverem cada dimensão, Soares e Sousa (2015) relatam que a
confiabilidade “consiste na capacidade de cumprir o que é prometido em relação aos
atributos do serviço”, isto é, sobre a padronização de como o referido serviço é
ofertado. Portanto, os autores alertam que, caso a confiabilidade seja quebrada, por
conta do não cumprimento do serviço almejado, o cliente certamente mudará de
prestadora.
A dimensão responsividade “consiste na disposição da empresa em auxiliar os
clientes” e por isso, os serviços devem estar de acordo com as suas necessidades,
envolvendo ainda o tempo de espera por estes (SOARES; SOUSA, 2015).
Com relação à dimensão segurança, a mesma se refere “às características que
os funcionários transmitem”, ou seja, conhecimento e cortesia, competência da
empresa e a segurança das operações, cujos atributos geram confiança e certeza no
cliente (SOARES; SOUSA, 2015).
Quanto à dimensão empatia, a mesma abrange “o cuidado, a atenção
personalizada e a customização dos serviços”. Estas características geram no cliente
a impressão de ser especial para a empresa, cujo processo possibilita criar
relacionamento, proximidade e satisfação (SOARES; SOUSA, 2015).
A dimensão tangibilidade “consiste em objetos tangíveis, ou seja, nas
representações físicas que auxiliam na prestação do serviço”. Estas correspondem às
instalações e equipamentos, bem como, colaboradores e ferramentas de
comunicação (SOARES; SOUSA, 2015).
Com base no modelo SERVQUAL, a Association of Research Libraries (ARL),
juntamente com a Texas A&M University (Tamu) desenvolveram a escala LibQUAL,
definida como um instrumento mais adequado às bibliotecas, devido ao fato dos seus
serviços não possuírem caráter comercial e lucrativo.
Passado por alguns refinamentos, atualmente, a escala LibQUAL é composta
por 22 questões distribuídas entre as três dimensões, a saber: valor afetivo do serviço,
controle da informação e biblioteca como lugar (SOARES; SOUSA, 2015).
Na definição das dimensões, Soares e Sousa (2015) detalham que no valor
afetivo do serviço, os fatores observados são os aspectos humanos da qualidade dos
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serviços. Já a dimensão controle da informação refere-se ao suporte da informação,
bem como, a facilidade e autonomia de acesso à mesma. Por fim, a dimensão
biblioteca como lugar envolve os aspectos físicos e tangíveis da mesma.

3.3.2 O que é Mapa cognitivo?
Entre os conceitos de método de pesquisa, Vergara (2010) interpreta os mapas
cognitivos como representações dinâmicas, schemas ou modelos mentais, os quais
são atualizados à medida que novas informações são processadas.
Em sua justificativa de uso, a autora compreende que a construção de
esquemas, na tentativa de interpretar a realidade, inclui o benefício de expor diversos
tipos de relações entre conceitos, tais como: proximidade, similaridade, continuidade
e causa/efeito, nem sempre conscientes aos indivíduos ou grupos a que pertencem.
Outra concepção se refere ao fato de tais mapas também permitirem exibir as
estruturas cognitivas que guiam as ações das pessoas ou de grupos (VERGARA,
2010).
Incorporado à abordagem do Design Thinking, Vianna et al. (2012) também
apresentam um diagrama, descrito como mapa de empatia. De acordo com a sua
descrição, tal técnica representa visualmente a fase de análise e síntese das
informações coletadas sobre os clientes. Portanto, o seu emprego se configura numa
ferramenta que possibilita a visualização do que as pessoas dizem, fazem, pensam e
sentem, capacitando o entendimento de situações de contexto, comportamento,
preocupações e até aspirações dos usuários ou dos atores investigados.
Na interpretação de Vianna et al. (2012), o mapa de empatia propõe a
organização dos dados obtidos na fase de imersão do Design Thinking, servindo como
“base para a identificação de necessidades do cliente e oportunidades para o projeto”
e também como gerador de insumo para a fase de ideação.
Outra justificativa para a utilização do mapa de empatia é a grande quantidade
de informação coletada no campo que, organizada de forma empática contribui na
obtenção de um melhor entendimento acerca do público-alvo dos serviços (VIANNA
et al., 2012).
No contexto de sua criação, Vianna et al. (2012) explicam que o mapa se dá
através da elaboração de um diagrama. Este se inicia pelo centro da figura, onde se
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encontram as principais características do cliente investigado, tais como: nome,
características pessoais, renda e etc. As demais partes se referem às respostas sobre:
1) O que o cliente enxerga (descrição sobre o que se vê no ambiente);
2) O que o cliente ouve (descrição de como o ambiente influencia o cliente);
3) O que o cliente realmente pensa e sente (entendimento de como funciona
a cabeça do cliente);
4) O que o cliente diz e faz (entendimento de como o cliente se comporta em
público e o que ele pensa);
5) Quais são as suas dificuldades (descrição dos obstáculos encontrados pelo
cliente ao longo de sua experiência);
6) Quais as conquistas do cliente (descrição dos aspectos positivos e
favoráveis sob o seu ponto de vista).

3.3.3 O que é Grupo focal?
Encontra-se definido em Vergara (2010) que, grupo focal “é um método de
coleta de dados que consiste na realização de entrevistas em grupo conduzidas por
um moderador”. Esta técnica, também conhecida como: entrevista focalizada de
grupo, entrevista profunda em grupos, reuniões de grupos, pesquisa diagnóstica ou
pesquisa de motivação, tem como propósito a discussão de um tópico ou assunto
específico.
Na idealização de um grupo focal, Bunchaft (2004) considera importante
comentar que o papel do moderador não pode ser diretivo, pois a sua função é,
justamente, facilitar o processo de conversação entre os membros de um grupo,
deslocando o seu interesse para a interinfluência de respostas produzidas nas
discussões grupais.
De acordo com a exposição de Vergara (2010) existem características
principais que conduzem à utilização do grupo de foco. Alguns destes traços se
configuram demasiadamente relevantes na construção de pesquisas. Estes são:


Permitir gerar hipóteses para a investigação;



Poder provocar insights nos participantes, enriquecendo a discussão;



Permitir gerar ideias para o aprimoramento de produtos e etc.
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Vianna et al. (2012) também mencionam o Brainstorming como uma técnica,
geralmente utilizada em grupo, para estimular uma grande quantidade de ideias, em
um curto espaço de tempo. Em sua afirmativa, os autores interpretam que a
ferramenta encoraja o processo criativo.
Para a execução do Brainstorming, Vianna et al. (2012) também fazem alusão
à necessidade de um moderador que coordene o grupo, sendo este a pessoa
responsável por deixar os participantes à vontade, mas principalmente, promover a
criatividade e manter o foco.
Ainda de acordo com Vianna et al. (2012), o Brainstorming oportuniza aos
projetos de Design Thinking uma riqueza na geração de ideias, por se basear nas
questões relevantes, nascidas da fase de imersão e análise dos dados.

3.3.4 Dinâmica de utilização das técnicas e instrumentos de coleta de
dados da pesquisa combinados ao Design Thinking
Concluída a exploração das técnicas que auxiliam o desenho da pesquisa, o
estudo considerou adequá-las às fases que compõem a abordagem do Design
Thinking. Neste sentido é importante esclarecer que, embora o LibQUAL seja uma
ferramenta estatística mais utilizada para análises quantitativas, a adoção do método
na pesquisa teve o objetivo de perscrutar dados iniciais, sob uma perspectiva de
confiabilidade da técnica e validação das informações coletadas.
Quanto ao questionário fechado adotado no estudo, o mesmo foi composto,
exatamente, pelas 22 perguntas oriundas do LibQUAL, pois estas se ajustaram ao
sentido da pesquisa no que tange à avaliação dos serviços prestados aos alunos,
professores e técnico-administrativos do campus Nova Iguaçu, do Cefet/RJ (Apêndice
A). Aos bibliotecários dos demais campi foi aplicado um questionário aberto contendo
7 perguntas (Apêndice B). Os referidos questionários foram adotados como
instrumento de coleta de dados para compor a Etapa de Imersão descrita como fase
inicial da abordagem do Design Thinking.
Cabe salientar que para a classificação das respostas assinaladas no
questionário LibQUAL foi utilizada a escala Likert de cinco pontos, pois conforme
retrata Vergara (2009), as escalas de classificação possibilitam, mediante a opinião
de um público respondente, verificar em que posição se encontra um determinado
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objeto. Assim, a justificativa para a escolha dos cinco níveis de classificação,
acrescido da opção “não sei responder”, incluiu o objetivo de facilitar a compilação,
bem como, a compreensão das respostas.
Num segundo momento, a Etapa de Análise e Síntese dos dados coletados na
Etapa de Imersão foi composta pela construção do mapa de empatia, descrito na
literatura, como uma das ferramentas que integram a abordagem do Design Thinking.
Na sequência, a pesquisa considerou debater os mapas oriundos dos questionários
aplicados aos alunos, professores, técnico-administrativos e bibliotecários junto ao
grupo focal, com o intuito de responder às questões sobre os anseios e as frustrações
dos entrevistados.
Por fim, ainda com o grupo focal, a Fase de Ideação se constituiu do emprego
da técnica do Brainstorming, também retratada como instrumento do Design Thinking,
na expectativa de conceber serviços inovadores na referida biblioteca.

3.4 UNIVERSO DA PESQUISA E AMOSTRAGEM
Para a concepção desta pesquisa se considerou a abordagem do Design
Thinking como ferramental para o reprojeto dos serviços bibliotecários prestados pelo
campus Nova Iguaçu, pertencente ao Sistema de Bibliotecas do Cefet/RJ. Salienta-se
que para isto, a investigação ocorreu, em especial, no setor de Referência, cuja função
“compreende todas as atividades voltadas, direta ou indiretamente, à prestação de
serviços ao usuário” (MACIEL; MENDONÇA, 2006).
Quanto ao estudo sobre o universo da pesquisa, o levantamento constatou 299
alunos do curso de Engenharia de Controle e Automação, 294 alunos do curso de
Engenharia de Produção, 128 alunos do curso de Engenharia Mecânica, 43 servidores
técnico-administrativos e 43 professores dos referidos cursos de graduação
relacionados ao campus Nova Iguaçu, além dos 19 bibliotecários que compõem o
Sistema de Bibliotecas.
Com base nas definições sobre amostragem, a análise observou que por ser
uma pesquisa qualitativa, com o objetivo de alcançar as impressões dos usuários que
efetivamente frequentam a biblioteca, a amostra atingiu um quantitativo não
probabilístico, pois nem todos os elementos da população tiveram a mesma chance
ou probabilidade de serem selecionados através de um critério randômico ou aleatório
para a aplicação dos questionários. Portanto, o tipo de amostragem se constatou pela
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conveniência dos participantes estarem disponíveis para a realização da pesquisa. No
entanto, a amostragem também obteve a característica de ser sem reposição, pois o
mesmo elemento não pôde responder ao questionário de levantamento de dados por
mais de uma vez (FREITAS et al., 2000; SWEENEY; WILLIAMS; ANDERSON, 2014).

4 ESTUDO DE CASO E RESULTADOS DO MÉTODO
Desde 2003, em virtude das demandas industriais e necessidades de expansão
da educação tecnológica no Brasil, o Cefet/RJ vem inaugurando novas unidades de
ensino com diversos cursos, incluindo os de graduação. Deste modo, tal movimento
também tem garantido a ampliação de diversos núcleos de trabalho, entre os quais as
bibliotecas, os seus profissionais e a oferta dos seus serviços. Com isso, atualmente
se encontram vinculadas ao Sistema de Bibliotecas do Cefet/RJ, as bibliotecas dos
campi: Maracanã, Maria da Graça, Itaguaí, Angra dos Reis, Nova Iguaçu, Valença,
Petrópolis e Nova Friburgo.
Com base em seu histórico, o campus de Nova Iguaçu encontra destaque por
ser a primeira unidade de ensino criada em decorrência do crescimento do Cefet/RJ.
Por este motivo, a biblioteca de Nova Iguaçu porta o mérito de ser a segunda maior
biblioteca da rede quando comparada à Biblioteca Central, localizada na unidade
sede, no Maracanã.
A biblioteca de Nova Iguaçu entrou em funcionamento no mesmo ano de
inauguração do campus, em 2003. No entanto, esta permaneceu na categoria de sala
de leitura até 2009, quando a biblioteca passou por uma reforma de ampliação, bem
como, adequação do seu espaço às demandas da escola.
Em decorrência desta reestruturação do ambiente, a imagem da biblioteca
também teve de ser reformulada e, a partir de uma nova proposta de atuação, foi
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possível inserir a ideia de promoção e valorização de uma atmosfera propícia à
pesquisa, baseada em acervo adequado, amplo e organizado.
Reinaugurada em 30 de março de 2010, atualmente, a biblioteca do campus
Nova Iguaçu possui uma infraestrutura bastante diferente de há tempos atrás, sendo
notório o crescimento vertiginoso do setor e necessidade de investigação sobre a sua
oferta de serviços.

4.1 PORTFÓLIO DE SERVIÇOS DA BIBLIOTECA
Com o objetivo de ofertar suporte informacional e acadêmico aos alunos da
graduação e pós-graduação, aos estudantes do ensino médio/técnico, aos
professores e servidores da instituição como um todo, bem como, a toda comunidade
externa, a biblioteca disponibiliza os seguintes serviços:
 Empréstimo domiciliar de livros;
 Empréstimo entre as bibliotecas das unidades do Cefet/RJ e entre as
bibliotecas de outras instituições (EEB);
 Reserva e renovação de livros;
 Consulta local;
 Orientação à pesquisa bibliográfica;
 Elaboração de ficha catalográfica (trabalhos acadêmicos e materiais
produzidos pela instituição);
 Terminal para consulta ao acervo;
 Catálogo Online (http://biblioteca.cefet-rj.br);
 Acesso aberto ao Portal de Periódicos CAPES/MEC, via rede Cefet/RJ;
 Acesso à internet, via Wi-Fi;
 Salão de leitura e estudo individual;
 Salas de estudo em grupo

4.2 RESULTADOS DO MÉTODO
Como a abordagem do Design Thinking é composto por fases, nesta seção
serão descritos os resultados alcançados, através da aplicação do método, a começar
pela etapa de Imersão, cuja mesma abrangeu a finalidade de contextualizar o assunto
supracitado. Para isto, utilizou-se a ferramenta LibQUAL (Apêndice A), com o intuito
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de perscrutar dados iniciais que encaminhassem à concepção dos valores e
interpretações dos usuários, quanto aos serviços prestados pela referida biblioteca.

4.2.1 Fase de imersão
O questionário LibQUAL, dirigido aos usuários da biblioteca, foi aplicado
durante o intervalo de 12 a 23 de setembro de 2016, obtendo-se neste período um
total de 80 respondentes, subdivididos entre: 50 alunos, 20 professores e 10 técnicoadministrativos, conforme demonstra o gráfico 1, abaixo:

Gráfico 1. Número de respondentes da pesquisa.

10 Técnicoadministrativos

20
Professores

7
Bibliotecários

50 Alunos

Fonte: Dados da pesquisa.

A pesquisa também orientou resultados sobre a frequência à biblioteca, pois a
partir da análise dos dados descritos no gráfico 2, pôde-se encaminhar um paralelo
entre o comparecimento à biblioteca e o uso da informação pertencente a ela. Assim,
constatou-se que a maior parte dos usuários é composta de alunos e professores,
cuja descoberta demanda maior estímulo no que se refere à utilização da biblioteca
pelos demais usuários.
Gráfico 2. Frequência à biblioteca.
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Fonte: Dados da pesquisa.

A compilação das respostas do questionário LibQUAL, aplicado aos alunos,
encaminhou a pesquisa aos resultados sobre como os mesmos avaliam os serviços
prestados pela biblioteca. Baseado numa escala Likert de cinco pontos, os alunos
puderam assinalar desde a discordância à concordância sobre as afirmativas que
compuseram a análise sobre o valor afetivo, o controle da informação e a biblioteca
como lugar, conforme demonstra a Legenda das respostas abaixo (Tabela 3).

Tabela 3. Legenda das respostas dos alunos.

Valor afetivo –
Respondeu se a
biblioteca suscitou
valores afetivos
nos alunos.
46%
Concordam

Controle da informação –
Respondeu se os recursos
de informação da
biblioteca
auxiliaram aos alunos.
24,25% Concordam

40,9% Concordam
totalmente
8,9% Nem
discordam,
Nem
concordam
3,1% Não sabem
responder
0,9% Discordam

21,75% Nem discordam,
Nem concordam
19%
Discordam

0,2%

Biblioteca como lugar –
Respondeu se o espaço da
biblioteca correspondeu às
expectativas dos alunos.
47,6%
32,8%

Concordam
totalmente
Concordam

7,6%

Discordam

17%

6,4%
Não sabem
Discordam
responder
totalmente
9,5%
4,4%
Discordam
Nem discordam,
totalmente
Nem concordam
8,5%
1,2%
Discordam
Concordam
Não sabem
totalmente
totalmente
responder
*Os percentuais refletem as quantidades de respostas obtidas.
Fonte: Dados da pesquisa.
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Deste modo, tais parâmetros detectaram se a biblioteca suscitou valores
afetivos nos usuários, se os recursos de informação os auxiliaram e se o espaço
correspondeu às suas expectativas. Assim, o gráfico 3 ilustra a interpretação das
respostas.
Gráfico 3. Questionário LibQUAL aplicado aos alunos.
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Discordam
totalmente
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0,00%
Valor afetivo

Controle da
informação

Biblioteca como
lugar

Não sabem
responder

Fonte: Dados da pesquisa.

Utilizando a mesma escala Likert de cinco pontos, a compilação das respostas
do questionário LibQUAL aplicado aos professores encaminhou a pesquisa aos
seguintes resultados (Tabela 4).

Tabela 4: Legenda das respostas dos professores.
Valor afetivo –
Respondeu se a biblioteca
suscitou valores afetivos
nos professores.
54,4% Concordam
totalmente
32,8% Concordam
7,8%
Nem discordam,
Nem concordam
3,9%
Não sabem
responder
1,1%
Discordam

Controle da informação –
Respondeu se os recursos de
informação da biblioteca
auxiliaram aos professores.
31,25% Não sabem
responder
17,5%
Concordam
16,25% Concordam
totalmente
14,4%
Discordam

Biblioteca como lugar –
Respondeu se o espaço da
biblioteca correspondeu às
expectativas dos professores.
44%
Concordam
totalmente
36%
Concordam
8%
Discordam

13,1%

5%

0%

7,5%

Discorda
totalmente

Nem discordam,
nem concordam
Discordam
totalmente

6%

1%

Nem discordam,
nem concordam
Não sabem
responder
Discorda
totalmente

*Os percentuais refletem as quantidades de respostas obtidas.
Fonte: Dados da pesquisa.
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Portanto, o gráfico 4 ilustra a interpretação dos dados correspondentes aos
professores.
Gráfico 4: Questionário LibQUAL aplicado aos professores.
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Fonte: Dados da pesquisa.

A compilação das respostas do questionário LibQUAL aplicado aos técnicoadministrativos encaminhou a pesquisa aos seguintes resultados (Tabela 5).
Tabela 5: Legenda das respostas dos técnico-administrativos.
Valor afetivo –

Controle da informação –

Biblioteca como lugar –

Respondeu se a biblioteca
suscitou valores afetivos
nos técnico-administrativos.

Respondeu se os recursos de
informação da biblioteca
auxiliaram aos técnicoadministrativos.

Respondeu se o espaço da
biblioteca correspondeu às
expectativas dos técnicoadministrativos.

38,9%

Concordam

38,75%

30%

Concordam
totalmente
Não sabem
responder
Nem discordam,
nem concordam
Discorda

21,25%

16,7%
14,4%
0%
0%

17,5%
15%
7,5%

Não sabem
responder
Concordam

56%

Concordam

20%

Concordam
totalmente
Nem discordam,
nem concordam
Discordam

10%

Concordam
totalmente
Nem discordam,
nem concordam
Discordam

10%
4%

Não sabem
responder
0%
0%
Discorda
Discordam
Discorda
totalmente
totalmente
totalmente
*Os percentuais refletem as quantidades de respostas obtidas.
Fonte: Dados da pesquisa.
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Assim, o gráfico 5 ilustra a interpretação dos dados correspondentes aos
técnico-administrativos.

Gráfico 5: Questionário LibQUAL aplicado aos técnico-administrativos.
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Fonte: Dados da pesquisa.

Conforme descrito anteriormente, à categoria de bibliotecários aplicou-se um
questionário aberto, elaborado pela autora da pesquisa (Apêndice B). Este foi
encaminhado às respectivas chefias dos campi que compõem o Cefet/RJ, também
com o intuito de examinar o valor afetivo, o controle da informação e a biblioteca como
lugar sob o olhar dos bibliotecários. Como a modalidade do questionário aplicado aos
bibliotecários foi do tipo aberto, ou seja, diferente dos demais usuários, adotou-se para
a interpretação dos dados, a técnica de análise de conteúdo para a categorização das
respostas e posterior elaboração das inferências decorrentes das mesmas. Assim, a
pesquisa alcançou os seguintes dados, conforme descrito na quadro 2, abaixo.
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Quadro 2. Análise de conteúdo do questionário aplicado aos bibliotecários.
Fonte: Dados da pesquisa.
Categoria inicial

Conceito norteador

Valor afetivo

 Quais as principais
impressões e percepções dos
bibliotecários sobre os
serviços das bibliotecas?

 Qual o papel dos
bibliotecários ou o que
desejamos ser?

Controle da informação

 Qual a avaliação dos
bibliotecários sobre os
serviços prestados?

 As bibliotecas ofertam
serviços inovadores?

Categoria intermediária

 Eficácia; Eficiência;
Confiabilidade; Integração
e parceria.

 Mediador da informação;
Integrante do ciclo
informacional; Pilar de
desenvolvimento social;
Promotor do
desenvolvimento
institucional.

 Concentrada nos serviços
básicos; Avaliação positiva
em decorrência da atuação
dos profissionais; Ausência
de planejamento, políticas
de apoio e destinação de
recursos.

 A instituição se encontra
aquém das demais.

 Que outros serviços as
bibliotecas poderiam
oferecer?

Biblioteca como lugar

 1) Como os bibliotecários
gostariam que as bibliotecas
fossem e 2) quais as
principais dificuldades
encontradas?

 Qual o papel da biblioteca no
futuro?

 Serviços que integrem o
uso de diferentes
tecnologias; Serviços que
contribuam para o
desenvolvimento
acadêmico e cultural

 1) Espaço plenamente
reconhecido pelos seus
produtos e serviços,
dinâmico, voltado para as
necessidades dos usuários e
para a tecnologia.
 2) Má utilização dos
recursos, burocratização e
falta de verba.

 Gestora e Disseminadora
da informação em diversos
suportes; Agente social de
integração e transformação.
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4.2.2 Fase de síntese dos dados
Para compor a fase de análise e síntese dos dados da pesquisa, a abordagem
do Design Thinking faculta a utilização de ferramentas, entre as quais a elaboração
de mapas de empatia, onde são expressos visualmente o que o cliente diz, faz, pensa
e sente (VIANNA et al., 2012).
Outro aspecto da criação do mapa de empatia consiste no alinhamento das
informações coletadas na fase de imersão, bem como, a transformação das mesmas
em personagens ficcionais, as chamadas personas, conhecidas também como
arquétipos utilizáveis no direcionamento das soluções para o sentido do usuário, de
modo que a geração e validação das ideias exploradas sob a ótica do cliente dê
suporte à tomada de decisão (VIANNA et al., 2012). Por isso, diante do exposto, nesta
pesquisa também se optou por reproduzir os dados através de esquemas com o
objetivo de traçar o perfil dos usuários, bem como, dos bibliotecários e, por intermédio
destes, poder expressar a realidade de uso da biblioteca do campus Nova Iguaçu.
É importante explicar que, para compor o mapa de cada persona se considerou
o índice percentual das respostas descrito nas tabelas acima, relacionadas à fase de
imersão dos dados. Um exemplo aplicado à confecção do mapa refere-se à
constatação de que a maioria dos alunos pesquisados concordou que a biblioteca
possui recursos de informação que auxiliam as suas pesquisas ou que a maioria dos
professores pesquisados concordou totalmente que a biblioteca suscita valores
afetivos em seus usuários.
Por fim, a concretização do mapa ocorreu por meio da organização dos dados,
de modo que constatadas as respostas predominantes, estimadas através do índice
percentual, a sequência foi associá-las ao quadrante que deve conter o que a persona
fala, faz, pensa e sente em relação à biblioteca. No quadrante que deve conter o que
a persona vê e ouve interpôs-se as principais respostas sobre os recursos de
informação da biblioteca. No quadrante que deve conter o que a persona pensa e
sente interpôs-se as principais respostas sobre os valores afetivos relacionados à
biblioteca. No quadrante que deve conter o que a persona faz e fala interpôs-se as
principais expectativas relacionadas ao espaço da biblioteca.
Diante da referida concepção, se estabeleceu a composição dos mapas de
empatia dos alunos, dos professores, dos técnico-administrativos e dos bibliotecários,
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conforme as ilustrações a seguir. No entanto, é importante reafirmar que os nomes
mencionados nos mapas são ficcionais, criados pela pesquisadora, e não possuem
qualquer relação com a realidade dos usuários cadastrados na biblioteca. Deste
modo, a construção da primeira persona se apresenta por meio do Mapa de empatia
dos alunos, conforme demonstra a figura 5, a seguir:

Nome: André Idade: 22 anos

discordam

nem
que

são

Porém,

estes

concordam).

outros não sabem dizer.

O que faz
e fala?

suficientes para as pesquisas, enquanto

muitos

discordam,

informação disponíveis na biblioteca (nem

André é neutra sobre os recursos de

Grande parte da opinião dos amigos de

O que vê?

Figura 5. Mapa de empatia dos alunos.
Fonte: Dados da pesquisa.
e

a

investigação,

através

do

da sua localização confortável e convidativa.

da área voltada para o estudo em grupo, bem como,

ambiente tranquilo, voltado ao estudo individual, ou

aprendizagem

totalmente que a mesma inspira o estudo, a

comparecer à biblioteca. Portanto, ele concorda

Devido ao ritmo de estudo, André sempre precisa

O que
ouve?

afetivos relacionados à biblioteca.

neles a confiança necessária para que eles criem valores

concordam totalmente sobre tais atributos, os quais geram

com empatia e iniciativa. Diversos amigos de André

atendido carinhosamente, com cortesia, com prontidão,

André apenas concorda que ao chegar à biblioteca é

concorda

que

a

biblioteca

suas pesquisas.

oferece recursos de informação para as

André

desenvolvimento acadêmico. Com isso,

serviços da biblioteca para o seu

de estudo e por isso, precisa dos

engenharia, possui uma pesada rotina

André é um jovem estudante de

O que pensa e
sente?
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Frequência à biblioteca: De duas a três vezes por semana

Figura 6. Mapa de empatia dos professores.
Fonte: Dados da pesquisa.

O que
faz e
fala?

Sob a análise de outros professores,
Flávio pode ter a chance de apreciar
outras opiniões, de modo que, muitos
a
que
concordam
professores
biblioteca dispõe de recursos de
informação que auxiliam as suas
que
dos
seguidos
pesquisas,
concordam totalmente sobre o
assunto.

O que vê?

Flávio se encontra no grupo de professores
que frequentam a biblioteca. Portanto, ele
concorda totalmente que a mesma inspira o
estudo, a aprendizagem e a investigação,
através do ambiente tranquilo, voltado ao
estudo individual, ou através da área
voltada para o estudo em grupo, bem como,
confortável e
localização
sua
da
convidativa.

O que
ouve?

Quanto aos valores afetivos que a biblioteca
suscita em Flávio, ele concorda totalmente que ao
atendido
é
ele
ambiente,
no
chegar
carinhosamente, com cortesia, prontidão, empatia
e iniciativa. Neste aspecto, Flávio se sente
totalmente seguro em afirmar os atributos que
geram nele a confiança necessária para que tais
valores surjam.

de

servidores

públicos

ou

realizar

pesquisas.

em seu trabalho.

no setor são capazes de auxiliá-lo

recursos de informação disponíveis

portanto este não sabe avaliar se os

não ocorre a interação necessária,

Contudo, entre Flávio e a biblioteca

aulas

bibliografias para compor as suas

Flávio necessita se utilizar de

federais. Como todo professor,

quadro

Flávio é um jovem professor do

O que pensa
e sente?
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A síntese dos dados relativos aos professores, também culminou em um

personagem ficcional referente a este grupo, conforme demonstra a figura 6, abaixo:

Nome: Flávio Idade: 36 anos
Frequência à biblioteca: De duas a três vezes por mês

ou

dele,

concordam

diferentemente

concordam

que

pesquisas.

O que faz
e fala?

recursos de informação que auxiliam em

totalmente que a biblioteca dispõe de

muitos

perceber

servidores, Jonas tem a oportunidade de

Mediante a interação com os demais

O que
vê?

Embora Jonas compareça à biblioteca algumas
vezes, ele não faz parte do grupo que frequenta a
biblioteca. No entanto, ele concorda que a mesma
inspira o estudo, a aprendizagem e a investigação,
através do ambiente tranquilo, voltado ao estudo
individual, ou através da área voltada para o estudo
em grupo, bem como, da sua localização
confortável e convidativa. Já os demais colegas de
Jonas concordam totalmente sobre este assunto.

O que
ouve?

Quanto aos valores afetivos que a biblioteca
suscita em Jonas, ele apenas concorda que ao
chegar no ambiente, ele é atendido
carinhosamente, com cortesia, com prontidão,
com empatia e iniciativa. Já os demais colegas
de Jonas se sentem totalmente seguros em
afirmar tais atributos, os quais geram neles a
confiança necessária para que tais valores
surjam.

informação.

sobre uma eventual demanda de

setor são capazes de auxiliá-lo

de informação disponíveis no

consegue avaliar se os recursos

pesquisa. Deste modo, Jonas não

biblioteca com a finalidade de

portanto, não frequenta mais a

Jonas possui formação superior e

federais. Como tantos outros,

quadro de servidores públicos

Jonas é um jovem servidor do

O que pensa
e sente?
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A síntese dos dados relativos aos técnico-administrativos, também resultou na

descrição do personagem ficcional pertencente a esta categoria, conforme demonstra

a figura 7, abaixo:

Nome: Jonas Idade: 29 anos
Frequência à biblioteca: De duas a três vezes por mês

Figura 7. Mapa de empatia dos técnico-administrativos.
Fonte: Dados da pesquisa.

Através da interação com os demais
bibliotecários, Iara tem a chance de
perceber que os problemas não
ocorrem somente em sua biblioteca.
Contudo estes são fruto da
deficiência no planejamento e na
destinação dos recursos e também
da ausência de políticas de apoio,
impacta
problemática
cuja
diretamente nos serviços ofertados
pelas bibliotecas. Estes incluem a
falha tanto no uso de diferentes
tecnologias, como em uma maior
contribuição para o desenvolvimento
acadêmico e cultural dos alunos.

Figura 8. Mapa de empatia dos bibliotecários.
Fonte: Dados da pesquisa.

O que faz e
fala?

confiabilidade,

integração

e

O que
vê?

como também agente social de integração e transformação.

gestora e disseminadora da informação em seus diversos suportes,

usuários. Em seu discurso Iara prega que a biblioteca deve atuar como

seus produtos e serviços, voltado para as necessidades dos seus

uso da tecnologia, e por um espaço plenamente reconhecido pelos

dos recursos, Iara luta por um ambiente mais dinâmico, resultante do

Diante do panorama de burocratização, falta de verba e má utilização

O que
ouve?

parceria.

eficiência,

devem possuir os seguintes atributos: eficácia,

Iara considera que os serviços bibliotecários

Assim, de acordo com as suas percepções,

institucional e pilar do desenvolvimento social.

informacional, promotor do desenvolvimento

mediador da informação, integrante do ciclo

Para a Iara o papel do bibliotecário é de

parte

do

quadro

de

acordo

com

a

sua

aquém

das

demais

às

uma
em

bibliotecas
positiva

profissionais que nelas atuam.

decorrência do trabalho dos

avaliação

atribui

instituições públicas. Porém,

é,

bibliotecas como básicos, isto

serviços de informação das

percepção, Iara descreve os

De

servidores públicos federais.

faz

Iara é bibliotecária e também

O que
pensa e
sente?
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Ainda no tocante à confecção dos mapas, por intermédio da análise de

conteúdo das respostas dos bibliotecários, foi possível conceber um personagem

ficcional referente a este grupo, conforme demonstra a figura 8, abaixo:

Nome: Iara Idade: 37 anos
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4.2.3 Fase de ideação
Passado o estágio da análise e síntese dos dados, a abordagem do Design
Thinking descreve que a fase de ideação deve servir-se de instrumentos que
estimulem a criatividade e gerem soluções inovadoras para o projeto em curso. Assim,
para esta etapa adotou-se a técnica de entrevistas coletivas, na qual o passo inicial
foi solicitar ao primeiro grupo focal, composto por 6 alunos, 1 professor, 1 técnicoadministrativo e 1 usuário externo, a apreciação dos mapas de empatia, bem como,
os dados que os originaram, com o intuito de suscitar identificações ou oposições às
personas estabelecidas nos mesmos. Ao segundo grupo, constituído por 4
bibliotecários, a proposta também se concentrou no exame dos mapas de empatia e
da análise das respostas do questionário aberto, cuja tarefa conduziu, posteriormente,
ao debate sobre as suas dores e necessidades.
Após o término da reflexão sobre os dados e mapas, ao primeiro grupo focal foi
solicitado que contemplasse algumas ilustrações pertinentes a outros espaços
inovadores, com o objetivo de suscitar possíveis sensações relacionadas ao uso da
biblioteca do campus Nova Iguaçu. O propósito foi encaminhar a atividade à
realização de um branding (Figura 9), constituído como um dos instrumentos do
brainstorming, considerado também como uma ferramenta estratégica para revelar
emoções e sentimentos (SOUTO, 2015).
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Figura 9. Imagens de bibliotecas para inspirar um branding.
Fonte: Elaboração do autor.
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Após o branding, se estabeleceu outro momento da entrevista coletiva, na qual
foi requisitado às pessoas que tentassem expressar em palavras toda a inspiração
produzida pelas imagens, escrevendo-as em um formulário (Figura 10). A atividade
foi composta pela Tempestade de palavras que, segundo Souto (2015) constitui-se
numa dinâmica poderosa para remover ideias tradicionais, dando lugar as mais
originais.

Função

Estética

BIBLIOTECA
Como é usada

Metáforas associadas
Figura 10. Jogo de palavras.
Fonte: Souto (2015)

O emprego do jogo de palavras teve como objetivo a realização de um exercício
criativo, cujo processo pôde auxiliar a busca pela identificação dos valores e das
interpretações dos usuários da biblioteca do campus Nova Iguaçu. Desta forma,
conforme descrito no formulário acima, a atividade foi norteada por 4 referenciais
básicos, tais como: 1) Quais as funções da biblioteca; 2) Como a biblioteca é ou
deveria ser utilizada; 3) Como é ou deveria ser a estética da biblioteca; 4) Quais as
sensações que a biblioteca suscita.
Realizada a tempestade de palavras, o próximo estágio foi investir no
entendimento das expressões descritas no formulário, bem como, na identificação da
relação existente entre elas. Para tal, realizou-se a análise de conteúdo dos dados
expressos que, segundo Gray (2012) consiste em “uma das abordagens mais comuns
à análise de dados qualitativos”. Desta forma, a pesquisa considerou a análise de
conteúdo a abordagem mais apropriada, devido à possibilidade de realização de
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inferências a respeito das características especiais descritas no jogo de palavras, por
intermédio do seu caráter dedutivo.
Assim, destaca-se que percebida a repetição de algumas locuções no decorrer
da compilação, adotou-se como notação, a quantidade de vezes que as mesmas
foram mencionadas nos formulários. Assim, igualmente, pôde-se apreciar a relevância
de cada palavra assinalada pelos usuários.
Finalizada a associação dos verbetes, o trabalho convergiu para a construção
do mapa cognitivo (Figura 11), cuja função é dar suporte ao processo de interpretação,
como também contribuir com a comunicação dos passos subjacentes a ele (BATISTA;
CAMPOS, 2007).

1) Quais as
funções da
biblioteca?

Quais os valores e
as interpretações
dos usuários da
biblioteca do
campus Nova
Iguaçu do

Organização, Acadêmica,
Aprendizagem (2x), Estudo, Leitura,
Escrita, Pesquisa (4x), Conhecimento
(2x), Sabedoria, Reflexão, Auxiliar
(2x), Apoio, Informar, Consulta,
Cultura (3x), Compartilhamento,
Reunião, Comunicação, Lazer .

2) Como a
biblioteca é ou
deveria ser
utilizada?

Silêncio (4x), Respeito (2x), Ordem,
Disciplina (2x), Rigor, Liberdade,
Personalizada, Coletiva, Sentado,
Deitado, Diariamente, Educação,
Conhecimento, Estudo, Pesquisa,
Lazer, Potencialidade, Salas
adequadas.

3) Como é ou
deveria ser a
estética da
biblioteca?

Limpeza (2x), Conforto (4x), Bemestar, Padronizada, Diversidade,
Neutra (2x), Ergonômica (2x),
Claridade, Agradável, Convidativa,
Colorida, Cores leves, Alegre,
Moderna (2x), Ambiente dinâmico,
Intelectual, Vida/Energia.

Cefet/RJ?

4) Quais as
sensações que
a biblioteca
suscita?

Saber,
Criação,
Criatividade,
Curiosidade, Inspiração, Excelência,
Conhecimento
(2x),
Sabedoria,
Cérebro, Ideias, Troca de ideias,
Dinamismo, Rigidez, Acessibilidade,
Quietude, Viagem (2x), Fantasia,
Prazer, Sobrevivência, Certezas.

Figura 11. Mapa cognitivo.
Fonte: Dados da pesquisa.
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Dando início à interpretação das expressões figuradas no mapa cognitivo, logo
se evidenciaram as concepções mais tradicionais acerca das funções que uma
biblioteca deve desempenhar. Assim, conforme observação dos dados no esquema
descrito acima (Figura 11), algumas sentenças tiveram maior destaque, tais como: a
pesquisa, a cultura, a aprendizagem, o conhecimento e o auxílio. Portanto, perante a
análise das referidas palavras também foi possível alcançar as percepções dos
usuários quanto às atribuições da biblioteca, ou seja, coadjuvante no desenvolvimento
da pesquisa; promotora da cultura e do lazer; organizadora e fomentadora do
conhecimento; auxiliadora no processo de ensino-aprendizagem; coadjuvante no
desenvolvimento do estudo, da leitura e da escrita; inspiradora da reflexão e
sabedoria; armazenadora e disseminadora da informação, bem como, representante
de agrupamentos em suas diversas modalidades, tais como: livros, periódicos,
pessoas e etc.
Com relação ao exame do segundo tema, as manifestações de maior evidência
se concentraram no silêncio do ambiente e na ideia de respeito, ordem e disciplina
que a biblioteca transmite. Portanto, tais expressões se encontraram diretamente
relacionadas à rigidez da qual o setor se apropriou nos últimos tempos, ao passo que
em outras expressões se descortinaram as demais formas de utilização da biblioteca,
resumidas em: um espaço democrático no qual rigor e liberdade possam conversar;
um espaço voltado para o estudo, pesquisa, educação e conhecimento; um espaço
no qual as pessoas obtenham serviços coletivos e personalizados; um ambiente
destinado ao lazer; um ambiente que ofereça a comodidade de estar confortavelmente
sentado ou deitado; um espaço de uso diário, que possua salas de estudo adequadas
e ainda, que faça uso de todas as suas potencialidades.
Os vocábulos expressos no terceiro tópico, cujos mesmos circundaram a
estética da biblioteca, revelaram alguns termos centrais, entre os quais: o conforto do
ambiente; a limpeza, a modernidade, a neutralidade e sua ergonomia. No entanto,
pôde-se

perceber

que

todas

as

expressões

são

apenas

variações

da

imprescindibilidade do conforto para o usuário. Assim, no âmbito da comodidade
também foram reveladas afirmações sobre a necessidade do ambiente ser aprazível
e iluminado. No contexto da harmonia destacaram-se enunciados que possibilitaram
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perceber a demanda por equilíbrio, entre um espaço padronizado e ao mesmo tempo
convidativo; do dever de ser um ambiente que preze pela diversidade, e ainda que
consiga expor o seu dinamismo, a sua intelectualidade, a vida e sua energia.
Destacaram-se também alguns vocábulos relacionados às cores da biblioteca, tais
como: colorida, alegre e de cores leves.
O último aspecto apreciado, cujo mesmo está relacionado às sensações que a
biblioteca pode suscitar, novamente apontou para a percepção dos usuários a respeito
da influência que a biblioteca exerce no desenvolvimento dos seus conhecimentos.
Tal concepção foi exposta através da análise das expressões: saber, sabedoria,
certezas e meio de sobrevivência às disciplinas. No entanto, ainda que a biblioteca do
campus Nova Iguaçu seja uma biblioteca voltada, principalmente, para estudantes e
professores da área de engenharia, outra impressão foi revelada com igual destaque,
ou seja, a influência que a biblioteca pode exercer sobre a imaginação dos seus
usuários. Neste sentido, diversos vocábulos foram expressos para compor tal ideia,
entre eles a palavra viagem, cuja mesma aparece em dois momentos, assim como as
palavras criação, criatividade e fantasia.
Na continuidade da análise, a concepção de ambiente inspirador, que fomenta
a curiosidade, o dinamismo, o desenvolvimento e a troca ideias, também se
descortinou. Ademais, outras impressões estiveram relacionadas à qualidade dos
serviços prestados por uma biblioteca que são: a excelência e a acessibilidade, bem
como, a possibilidade da oferta de um serviço que cause o sentimento de prazer em
seus usuários. No entanto, como última observação, percebeu-se um gap entre
conduta requerida e utilização dos espaços em ambientes de biblioteca ao
mencionarem as expressões rigidez e quietude.
Para findar a fase de ideação presente na abordagem do Design Thinking e,
consequentemente, iniciar a etapa de inspiração pretendida neste estudo, se
estabeleceu o ápice da pesquisa em que usuários e bibliotecários tiveram a chance
de externar as suas frustrações, motivações, anseios e necessidades. Assim,
começando pelas frustrações, os alunos queixaram-se de algumas principais
dificuldades encontradas, principalmente, com relação à infraestrutura de informática,
tais como: a ausência de PC’s na biblioteca; os embaraços na utilização da rede sem
fio (wireless), por conta do número máximo de dez conexões permitidas; a falta de
otimização das tarefas, principalmente, relacionado ao cadastro de usuários, através
da integração dos dados entre secretaria e biblioteca; e por fim, as constantes quedas
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do sinal de rede, cujo mesmo conecta a biblioteca ao servidor alocado na unidade
Maracanã, onde se encontra instalado o software que gerencia os dados das
bibliotecas do Cefet/RJ, o Sistema Sophia. Esta última problemática, inclusive, orienta
os usuários a terem uma percepção equivocada sobre a qualidade do software, já que
os transtornos ocorrem devido às falhas na rede e não por inadequação do Sophia,
como muitos chegam a pensar.
Outra insatisfação mencionada refere-se à precariedade das salas de estudo
em grupo, pois embora a porta de entrada que dá acesso às mesmas seja ao lado da
biblioteca, estas não são controladas pelo setor, causando disfunções como barulho,
depredação do patrimônio e uso indevido do espaço. Portanto, novamente, percebeuse a necessidade de equilíbrio entre os ambientes destinados ao estudo em grupo e
ao estudo individual, cuja divisão bem definida dos espaços possibilitaria o
atendimento às diversas demandas dos frequentadores.
Uma

frustração

adicional

relatada

pelos

alunos

concentrou-se

na

obrigatoriedade de se guardar as bolsas ao entrarem na biblioteca. Contudo, durante
a entrevista não ocorreu nenhuma ideia superior ou semelhante ao alarme e à antena
antifurto já existentes, como forma de garantir a segurança do patrimônio da
biblioteca.
No que tange às necessidades, o grupo solicitou o aumento do número de
exemplares dos títulos constantes nas bibliografias, bem como, a diversificação do
acervo, através da aquisição de obras de assuntos gerais, possibilitando o auxílio a
diversos usuários, incluindo os técnico-administrativos. Entre as demais petições,
também foram relacionadas: a facilitação da localização dos livros; a ampliação do
tamanho das mesas de estudo individual; o aumento do número de tomadas para o
uso de notebook; a permissão para a entrada de lanches na biblioteca ou a melhoria
da sua localização em relação às áreas destinadas à alimentação.
Em relação ao conjunto de mudanças, embora o grupo tenha concebido a
necessidade de algumas solicitações, o mesmo descreveu os serviços da biblioteca
como memoráveis, principalmente por considerá-los parte importante de sua vida
profissional. Desta forma, o conjunto também afirmou que indicaria a biblioteca para
outras pessoas. Neste sentido, houve um relato sobre uma importante percepção
acerca do cuidado e dedicação que a biblioteca faculta aos alunos e professores. Em
sua descrição, o grupo mencionou que, ainda que os serviços ofertados fossem mais
avançados, nada adiantaria caso o atributo afetivo não estivesse em primeiro lugar.
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No prosseguimento do debate, a aquisição de novos incentivos entrou em
pauta, principalmente no sentido da ampliação do uso de tecnologias. Estas foram
requeridas pelo grupo, pois segundo este é uma perda não poder usufruir das
inúmeras opções disponíveis no mercado. Por conseguinte, eles especificaram dois
destes serviços retratando-os como encantadores: a) a disponibilização do
empréstimo e devolução dos livros, através de ponto de atendimento automático e; b)
o acesso online a livros e periódicos.
Ainda com relação ao uso da tecnologia, o grupo também declarou que gostaria
de receber serviços de informação, via mídias sociais, como: Facebook e WhatsApp
ou através de e-mail. Assim, quando questionados sobre o tipo de informação que
gostariam de receber, estes manifestaram o desejo de obter toda espécie de
informação que estivesse disponível na biblioteca.
Em relação à entrevista grupal com os bibliotecários, os mesmos chegaram à
conclusão em seu debate que, grande parte dos problemas vivenciados pelas
bibliotecas é de ocorrência sistêmica, principalmente, pelo fato da coordenação geral
do Sistema de Bibliotecas do Cefet/RJ não conseguir avançar do seu estágio
incipiente. Assim, as inúmeras soluções arroladas tiveram como princípio a carência
de uma subordinação central, diretamente ligada à Direção geral do Cefet/RJ ou a
uma de suas diretorias.

5.1 PROJETO PILOTO
Ainda no acompanhamento

dos resultados da pesquisa, o

estudo

proporcionou, na fase de ideação, a concepção de uma proposta inovadora
correspondente à necessidade latente de um aluno. Portanto, dado o momento em
que o grupo pôde externar as suas dores e anseios em relação aos serviços prestados
pela biblioteca do campus Nova Iguaçu, foi possível perceber uma inquietação
bastante comum em ambientes de bibliotecas, cuja mesma produz a utilização de um
dos seus principais serviços. Este consiste na atividade de reserva de livros, pois
quando todos os exemplares de interesse dos usuários se encontram emprestados,
tal tarefa torna-se uma das mais requisitadas. Esta também se expressa através da
ótica do bibliotecário, pois uma das funções deste profissional consiste em promover
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a garantia de que todos possam usufruir do acervo de forma democrática,
impossibilitando que apenas alguns usuários se beneficiem de uma publicação.
Com base nesta perspectiva, passado os instantes da pesquisa em que o grupo
focal analisou os mapas de empatia e pôde se perceber através das personas,
vislumbrou imagens de serviços inovadores em bibliotecas, através de um branding,
com o intuito de suscitar emoções e sentimentos, se expressou por intermédio de um
jogo de palavras, produzindo um brainstorming e por fim, deu a chance das pessoas
se expressarem, um aluno expôs a necessidade de receber um comunicado, sobre a
quantidade de exemplares ainda disponíveis na biblioteca para o empréstimo, em
virtude dos títulos que estivessem sendo mais retirados.
Este correspondeu ao momento que o grupo focal foi encorajado a se inspirar
e engendrar a modernização da biblioteca do campus Nova Iguaçu, daí notou-se que
a ideia alcançada poderia ser encaminhada à prototipagem.
Na prática, como a etapa da prototipação consiste em validar as ideias geradas
durante o projeto, a tarefa equivale transformar o que é imaginário em algo concreto,
o que é abstrato em realidade, o que é psíquico em físico, ou seja, compreende o
instante de se construir o protótipo e testá-lo.
De acordo com a abordagem do Design Thinking afirma-se que o estágio de
prototipação possui o status de instrumento de aprendizado e que por isso deve
concentrar o ponto de vista da equipe de projeto e dos usuários, a respeito dos quais
o estudo foi direcionado. Assim, a equipe promove o desenvolvimento do protótipo,
incluindo os detalhes das propostas sugeridas, garantindo-lhe a maior fidelidade
possível. Posteriormente, os usuários interagem com o modelo fabricado, através de
testes, que aplicado nos seus variados contextos irão fornecer o input para o seu
aperfeiçoamento e evolução.
Portanto, mediante o delineamento das necessidades descritas no estudo,
cujas mesmas também mencionaram o uso das tecnologias atuais, a pesquisa
considerou relevante a prototipagem de um alerta eletrônico que oferecesse a solução
para a necessidade mencionada pelo aluno na realização do grupo focal.
No entanto, ao se considerar a ideia para a confecção de um protótipo, estimouse a utilização de um modelo de gerenciamento de projetos. Daí sugere-se o uso da
ferramenta 5W2H com o intuito de proporcionar maior clareza ao planejamento da
proposta, principalmente no que se refere às justificativas para a sua elaboração, às
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atividades pertinentes a sua realização, o lugar onde as mesmas serão desenvolvidas,
bem como, quem irá participar e quanto tempo levará para concluir a sua execução.
Assim, mediante as características descritas acima para a execução do
protótipo, constatou-se que as mesmas refletem a elaboração de um novo trabalho de
pesquisa, cuja proposta poderia envolver os alunos dos cursos de Engenharia de
Produção e de Engenharia de Controle e Automação, do campus Nova Iguaçu,
oportunizando aplicar e desenvolver sua expertise em coordenação de projetos e
programação eletrônica de dados. No entanto, o trabalho também incluiria a
participação das bibliotecárias do campus como facilitadoras e especialistas no
conhecimento das rotinas de empréstimo do Sistema Sophia, utilizado na biblioteca,
bem como, de professores interessados em contribuir com a orientação do projeto.
No tocante à prototipagem, a pesquisa também se aproximou das reflexões
sobre como conceber o alerta eletrônico. Assim, a principal orientação se referiu à
utilização das frequências de empréstimo do Sistema Sophia no desenvolvimento de
um aplicativo. Deste modo, o aluno receberia em seu celular uma mensagem sobre a
urgência em comparecer à biblioteca para a retirada de um título de seu interesse,
pois verificada a frequência de saída de um referido livro, bem como, a pouca
quantidade disponível para o empréstimo, o aluno incorreria em ficar sem a publicação
e, consequentemente, impossibilitado de estudar.
No tocante às questões envolvendo o gerenciamento e integração de dados
nas plataformas utilizadas pelo Cefet/RJ, caso a ideia da confecção do aplicativo fosse
inviabilizada, percebeu-se que o referido serviço de alerta poderia ser disponibilizado
através de um site desenvolvido para a biblioteca, Facebook, ou encaminhado por email, contribuindo para a aprendizagem daqueles engajados na tarefa.

6 CONCLUSÃO
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As diversas mudanças ocorridas no mundo têm transformado sobremaneira a
forma como as pessoas analisam, contratam ou recebem os mais variados tipos de
serviços disponíveis no mercado. Diferentemente do século XX, época em que a
oferta de produtos ocorria segundo as concepções das empresas, atualmente as
mesmas se encontram compelidas a lançarem novos olhares sobre os seus clientes.
Inseridas no contexto da oferta de produtos e serviços localizam-se as
bibliotecas, sobre as quais subsiste uma polêmica concentrada na competitividade
entre o uso da tecnologia e estes ambientes. Chega-se a pensar que bibliotecas e
bibliotecários se encontram totalmente obsoletos ou que, brevemente, irão
desaparecer por conta do alcance e domínio da Internet nos dias atuais. Segundo a
literatura, cabe aos profissionais definirem como e porque as bibliotecas deverão
sobreviver incluindo as perspectivas de inovação aos seus serviços.
Nesta orientação, o sentido de compreender e explorar a abordagem do Design
Thinking encontrou estímulo não só na imprescindibilidade de se avaliar os serviços
ofertados por bibliotecas, como também no fato desta ser um instrumental da inovação
abrangendo técnicas, as quais buscam alcançar a ótica dos usuários, no sentido de
tangibilizar experiências memoráveis, cujas mesmas representam os frutos da atual
cultura da economia da experiência.
Notou-se ainda que as características da abordagem do Design Thinking se
destacam também em bibliotecas por sua forma de arquitetar novas ideias, conferindo
experiências enriquecedoras às instituições, aos profissionais e aos seus usuários,
como também, pela necessidade de fixar aos seus serviços, as atuais dimensões da
economia, tais como: a diversidade, a flexibilidade, a convertibilidade e a interação,
as quais poderão ser incorporadas aos seus projetos de inovação, de modo que as
mesmas caminhem na direção holística de sua transformação.
Verificou-se neste sentido que, interiorizar as experiências proporcionadas pelo
Design Thinking poderia auxiliar gestores e bibliotecários no alcance às diferentes
perspectivas de atuação, funções e objetivos que uma biblioteca pode totalizar. Desse
modo percebeu-se que, através da abordagem, as bibliotecas do ramo da educação
também poderiam adquirir novas interpretações sobre os seus papéis ou até mesmo
assegurá-los, principalmente no que se refere à atribuição de ser parte integrante do
processo de ensino-aprendizagem e do desenvolvimento humano.
Observou-se ainda que a abordagem do Design Thinking compreende dois
detalhes dominantes, cujos mesmos são: a oportunidade de envolvimento com os

91
clientes próximos e o incentivo às experiências participativas. Portanto, se apercebeu
que tais medidas aplicadas em bibliotecas podem garantir ideias que atraiam usuários
ou que, no mínimo, os convidem a passar mais tempo em suas dependências. Com
isso, a primeira descoberta da pesquisa referiu-se à urgência da aproximação da
biblioteca do campus Nova Iguaçu, do Cefet/RJ, com os seus usuários, a fim de
compreender as suas relações e se necessário, dar início ao projeto ou à reformulação
de serviços condizentes às suas demandas.
Considerando que o Design Thinking proporciona a elaboração de ações de
diagnóstico e embasamentos para o reprojeto de qualquer tipo de serviço, incluindo
os serviços bibliotecários, também constatou-se que a abordagem poderia trazer
grande contribuição à inovação do Sistema de Bibliotecas do Cefet/RJ, através do
estímulo à relação empática com todos os atores envolvidos no cenário,
oportunizando o planejamento e a execução de ações intuitivas e colaborativas
voltadas para os seus usuários.
A pesquisa também concluiu que, as práticas afinadas ao Design Thinking
poderiam ser adotadas como tarefa regular de todas as bibliotecas do Sistema, de
modo a identificar a abordagem como o instrumento oficial de análise ou como a
principal facilitadora na composição dos serviços. É certo que há tempos, a oferta de
novos serviços vem surgindo de forma isolada nos diversos campi. No entanto,
verifica-se também que muitas destas ações demandam bastante energia e nem
sempre tais serviços atingem um nível elevado de utilização. Assim, a adoção do
Design Thinking, pelo Sistema de Bibliotecas, poderia ser empreendida como uma
ferramenta de cocriação de soluções que realmente importem para os usuários.
Além disso, a pesquisa também detectou, junto aos bibliotecários, diversas
implicações em decorrência das dificuldades encontradas para se efetivar o Sistema
de Bibliotecas em sua plenitude. Portanto, a problemática envolve embaraços no
alinhamento dos objetivos das bibliotecas, na precariedade do trabalho cooperativo e
na ausência de planejamento de forma geral, impactando sobremaneira o resultado
do todo.
Diante desta discussão, a aplicação da abordagem do Design Thinking, através
do seu trabalho interativo, auxiliaria no cumprimento das ações das bibliotecas de
forma coordenada, no real entendimento sobre a sua importância para a instituição,
na compreensão dos seus processos e consequentemente, na busca pela constante
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melhoria dos serviços prestados, através da modernização e da inovação, mas
principalmente, do atendimento às necessidades dos usuários.
Por esta compreensão concluiu-se que embora o interesse pelas orientações
do Design Thinking tenha surgido por motivações acadêmicas, desprovido da certeza
de no final se obter resultados fidedignos, o estudo foi satisfatório, pois foi possível
constatar que a abordagem correspondeu aos paradigmas naturalistas de uma
pesquisa qualitativa, sobre como entender os fenômenos específicos ocorridos na
biblioteca do campus Nova Iguaçu do Cefet/RJ.
Igualmente, os objetivos do estudo também foram atingidos à medida que se
auferiu um panorama quanto às percepções e anseios sobre os serviços prestados.
Portanto, a pesquisa incorporou argumentos que podem proporcionar às bibliotecas
do Cefet/RJ, um notável amadurecimento, principalmente no que tange às funções e
às tarefas que as bibliotecas desempenham ou podem vir a desempenhar.
Ademais, concluiu-se que as interações sociais ocorridas durante o estudo
proporcionou

a

verificação

de

resultados

imediatos,

respondendo

aos

questionamentos da pesquisa, quanto às expectativas dos usuários e aos esforços
necessários para atender às suas demandas.

6.1 LIMITAÇÕES E CRÍTICAS AO MÉTODO
Descreve-se que as conclusões alcançadas mediante a aplicação da
abordagem do Design Thinking junto aos usuários da biblioteca do campus Nova
Iguaçu e aos bibliotecários-chefe do Cefet/RJ não podem ser generalizadas, pois a
referida pesquisa foi realizada próximo aos contextos reais e específicos da
instituição, cujos resultados não poderão ser replicados a outras bibliotecas.
Outra constatação quanto à adoção do Design Thinking nas bibliotecas do
Cefet/RJ refere-se à conveniência dos bibliotecários estarem atentos às situações de
risco na condução das demais pesquisas, de modo a identificar os vieses que possam
surgir, devido à familiaridade com o ambiente e com as pessoas, os quais podem
acarretar em interpretações pessoais.

6.2 ESTUDOS FUTUROS
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Como sugestão para estudos futuros, considera-se importante investir mais
pesquisas, junto a outro conjunto de sujeitos, com o intuito de ratificar as percepções
já investigadas, como também ter a chance de se averiguar novas impressões e/ou
anseios sobre os serviços prestados e ainda, realizar mais inferências sobre a
temática.
Outra proposta seria a realização de um blueprint de experiência, cuja tarefa
proporcionaria uma maior visibilidade dos pontos de contato e definição dos detalhes
que compõem as interações humanas nos processos de atendimento aos clientes.
Neste sentido, as bibliotecas poderiam visualizar não só as situações de
contato mais críticas, como também compreender as emoções dos seus usuários em
relação a serviços específicos, obtendo a chance de transformá-los em oportunidades
de experiências memoráveis.
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APÊNDICE A – Instrumento de verificação das percepções dos usuários
sobre os serviços da biblioteca do campus Nova Iguaçu do Cefet/RJ.
Prezado Respondente,
O propósito deste instrumento é coletar dados relacionados a sua compreensão
sobre os serviços prestados pela biblioteca do Cefet/RJ - campus Nova Iguaçu.
Informo que este levantamento faz parte de um processo de pesquisa e o seu
conteúdo irá auxiliar na composição da minha dissertação de mestrado em Sistemas
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de Gestão, ministrado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), do qual sou
aluna.
A sua participação é importante, pois você pertence ao universo da pesquisa e
assim, você poderá fornecer insights que possam vir a contribuir com a melhoria do
referido setor, através de um processo participativo.
Cabe ressaltar que todas as respostas, ou melhor, todo o conteúdo do
questionário será tratado com confidencialidade.

Obrigada,
Vania Coutinho Gomes Andrade

1) Marque com um x a sua categoria:
( ) Aluno
( ) Professor
( ) Técnico-administrativo

2) Com que frequência você utiliza a biblioteca?
(
(
(
(
(

) Todos os dias
) De duas a três vezes por semana
) Uma vez por semana
) De duas a três vezes no mês
) Nunca

Analise as afirmativas abaixo e indique uma resposta que corresponda a sua opinião
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Valor afetivo
DISCORDO
TOTALMENTE

A biblioteca
oferta um
serviço confiável
na resolução
dos problemas
dos usuários
Os funcionários
da biblioteca
suscitam
confiança nos
usuários
Os funcionários
da biblioteca
oferecem uma
sólida cortesia
Os funcionários
da biblioteca
oferecem
prontidão para
responder às
perguntas dos
usuários
Os funcionários
da biblioteca
possuem
conhecimento
para
responderem às
questões dos
usuários
Os funcionários
da biblioteca
lidam de forma
carinhosa com
os usuários
Os funcionários
da biblioteca
entendem as
necessidades
dos usuários
Os funcionários
possuem
vontade de
ajudar os
usuários
Os usuários da
biblioteca
recebem
atenção
individual

DISCORDO

NEM DISCORDO,
NEM CONCORDO

CONCORDO

CONCORDO
TOTALMENTE

NÃO SEI
RESPONDER
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Controle da informação
DISCORDO
TOTALMENTE

A biblioteca
possui recursos
eletrônicos
acessíveis a
partir da minha
casa ou do meu
trabalho
O web site da
biblioteca me
permite
localizar
informações por
conta própria
Os materiais
impressos da
biblioteca são
suficientes para
os meus
trabalhos
A biblioteca
possui os
recursos
eletrônicos de
informação que
eu necessito
A biblioteca
possui
equipamentos
modernos que
me permitem
acessar
facilmente as
informações
que eu
necessito
A biblioteca
possui
ferramentas de
acesso fáceis
de utilizar que
me permitem
localizar
materiais por
conta própria
A biblioteca
procura tornar a
informação
facilmente
acessível para
uso
independente
A biblioteca
possui coleções
de periódicos
impressos e/ou
eletrônicos que
eu necessito
para os meus
trabalhos

DISCORDO

NEM
DISCORDO,
NEM
CONCORDO

CONCORDO

CONCORDO
TOTALMENTE

NÃO SEI
RESPONDER
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Biblioteca como lugar
DISCORDO
TOTALMENTE

DISCORDO

NEM DISCORDO,
NEM CONCORDO

CONCORDO

CONCORDO
TOTALMENTE

NÃO SEI
RESPONDER

O espaço da
biblioteca
inspira o
estudo e o
aprendizado
A biblioteca
possui espaço
tranquilo para
estudo
individual
A biblioteca
possui uma
localização
confortável e
convidativa
A biblioteca
pode ser
considerada
como um
refúgio para o
estudo, a
aprendizagem
ou de
investigação
A biblioteca
possui espaço
para
aprendizagem
e estudo em
grupo

APÊNDICE B – Instrumento de verificação das percepções dos
bibliotecários sobre os serviços das bibliotecas dos demais campi do
Cefet/RJ.
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1) Mediante a reflexão sobre o Sistema de Bibliotecas do Cefet/RJ, quais seriam as
suas principais impressões e percepções com relação aos serviços prestados pelas
bibliotecas?
2) Em sua análise, você considera que as bibliotecas ofertam serviços inovadores?
3) Qual a sua avaliação sobre os serviços prestados?
4) Que outros serviços as bibliotecas poderiam oferecer?
5) Como você gostaria que a biblioteca fosse? Quais as principais dificuldades
encontradas?
6) Qual o papel da biblioteca no futuro?
7) Qual o papel dos bibliotecários ou o que desejamos ser?

APÊNDICE C – Instrumento de verificação das percepções dos usuários
sobre os serviços da biblioteca do campus Nova Iguaçu do Cefet/RJ para
ser aplicado junto ao grupo focal.
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1) Existem detalhes na biblioteca que me frustram?
2) Eu indicaria os serviços da biblioteca para um amigo?
3) A minha experiência de uso da biblioteca é memorável?
4) O que tem me atrapalhado ou o que eu gostaria de mudar na biblioteca?
5) Atualmente, quais são as minhas necessidades de estudo?
6) Que tipo de informação considero importante para o meu crescimento profissional
e intelectual?
7) Que tipo de serviço referente aos meus estudos me deixaria encantado?
8) Como eu gostaria de receber serviços de informação?
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