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Prefácio 
 
Empreender, inovar e criar parece-nos três grandes temas que têm despertado 
o interesse das organizações que almejam desenvolver-se, dos 
empreendedores que almejam investir, e dos estudantes, pesquisadores, 
professores e gestores que pretendem ampliar os conhecimentos sobre esses 
temas. Assim, talvez possamos impulsionar o desenvolvimento 
organizacional e, em alguns aspectos, o individual, enquanto qualificação das 
capacidades criativas, inovadoras e empreendedoras. Talvez este livro sirva 
para ampliar as discussões desses temas e contribua para a ampliação da 
compreensão e do entendimento.Nesta seção, optamos por apresentar o livro 
de forma breve, objetiva e segmentada. A partir disso, organizamos algumas 
subseções que são apresentadas neste prefácio. 
 
Temática do livro e pressuposto inicial 
 
Tendo em conta que este livro tem a pretensão de apresentar algumas ideias 
atinentes aos temas criatividade, empreendedorismo e inovação, como já 
mencionado, convém esclarecer seus pressupostos basilares. Partimos da 
seguinte ideia chave: é necessário haver criatividade para que ocorra 
inovação, e a inovação tem potencial para impulsionar o empreendedorismo e 
o desenvolvimento de novos produtos e soluções. Assim, pensamos haver um 
potencial para reflexão e discussão desse conjetura, e isso pode ser útil para 
as organizações existentes, e para os novos negócios. Incluímos nesta 
proposta uma escala para mensuração da cocriação, uma reflexão sobre os 
modelos de mensuração da performance organizacional e uma discussão 
sobre o fenômeno das cidades na contemporaneidade. 
 
Construímos uma trajetória do livro perpassando por muitos outros assuntos: 
o capital humano, o Design Thinking, a liderança, a mass customization, além 
de outros temas transversais. Este livro foi idealizado com características de 
interdisciplinaridade, pelo fato de haver, de certo modo, uma interligação 
entre as temáticas, parecendo não existir, neste livro, fronteiras entre as 
disciplinas ou, talvez, estejamos próximos a essa pretensão, assim o livro 
seguiu, de alguma forma, o curso das nossas próprias ideias.  
 
 
Considerações sobre o público leitor e a tipologia do livro 



15 
 

 
 

 
Considerando o que foi escrito até então, não há nenhuma restrição referente 
ao público destinatário deste livro. Entretanto, parece haver uma 
concordância entre os autores sobre os potenciais leitores aos quais 
direcionamos nossos textos, são eles: estudantes de administração ou para 
todos outros estudantes de outros cursos que, de algum modo, possam ter 
interesse nas temáticas deste livro; empreendedores em potencial e a 
comunidade em geral interessada pelos assuntos (ampliando e refletindo o 
que já comentamos anteriormente). Assuntos dos quais selecionamos para 
esta breve discussão. Há, ainda, algumas informações que poderão interessar 
aos professores, de modo que estes também poderão ser considerados 
enquanto público para esta obra, o que também nos honraria muito. 
 
Levando isso em consideração, não houve, inicialmente, a necessidade de 
classificação da tipologia do livro em uma abordagem científica, filosófica e 
pedagógica, pelo fato de não haver um único público-alvo, aos quais 
direcionamos nossos objetivos. Assim, as ideias partiram de iniciativas 
guiadas pelos interesses atinentes às temáticas deste livro. Igualmente, houve 
a liberdade na escrita, devido à própria característica de formulação deste 
livro, que foi construído de forma colaborativa entre os autores. 
Naturalmente, serão encontrados capítulos com uma tendência maior ou 
menor para uma ou outra abordagem. De algum modo, algumas obras 
clássicas, nas quais nos inspiramos, também enfrentam essa dificuldade de 
classificação, motivo pelo qual parece não representar nenhum problema. 
 
O que o leitor vai encontrar? 
 
Um livro plural! Embora existam temáticas articuladoras e possamos pensar 
em uma sequência lógica na construção do livro, que vai desde a criatividade, 
passando pela inovação e chegando ao empreendedorismo; as ideias dos 
autores não tiveram um roteiro ou uma trajetória completamente definida. O 
curso e o enredo do livro forma, de algum modo, e considerando isso, 
intuitivos. Tivemos, no entanto, a preocupação em entregar um material que 
consideramos proveitoso para o leitor. Como não há uma pretensão 
estritamente científica, embora haja rigorosidade científica em alguns textos, 
não podemos dizer que seja um livro em que a ciência foi a única motivação 
da escrita. Há, nesse mesmo sentido, as mesmas considerações para as outras 
tipologias. Além disso, por resguardo, acreditamos ser mais prudente que o 
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leitor considere as leituras complementares antes de implementar qualquer 
ação na organização. E, as pesquisas de mercado e considerações dos experts 
poderão contribuir para uma possibilidade de precisão na tomada de decisões. 
Ficamos um pouco mais tranquilos, pois intencionamos contribuir para 
elucidar o campo de estudo e os conhecimentos decorrentes do livro, que 
poderão servir para impulsionar alguma ação voltada ao desenvolvimento 
organizacional e das cidades. No que diz respeito ao desenvolvimento das 
cidades, como um adendo, encontra-se o capítulo oito, que faz uma análise 
reflexiva das cidades na contemporaneidade. Não se esquecendo de levar em 
conta a seguinte premissa: o elemento humano e as questões de ética são 
pressupostos basilares da prática, quer dos indivíduos, quer das organizações. 
 
De que forma o livro está estruturado? 
 
O livro está estruturado em três partes. A inicial versa sobre todas essas 
questões que o leitor acaba de ler, que inclui o índice e o prefácio. 
Seguidamente, a segunda parte, apresenta a obra de cada autor, ou autor e 
coautor. Destacado da parte dois, apresentamos um capítulo de leitura 
desvinculado dos objetivos primários do livro, mas, igualmente consideramos 
relevante.  
 
Acreditamos que seria importante indicar materiais de leitura complementar, 
tanto materiais impressos, como os livros, bem como os arquivos digitais, e 
sites de interesse, que envolvem as temáticas desta obra. Além disso, 
tentamos, muito brevemente, resgatar o backstage da construção deste livro, 
de forma a prover um breve histórico. Incluímos algumas referências 
curriculares sobre nós, os autores, por considerá-las importantes no sentido 
de prover um percurso que justifique ou que, de alguma forma, dispuseram  
alguns subsídios à nossa escrita. Todas as outras pessoas, das quais 
lembramos, que de alguma forma contribuíram, incluímos na seção de 
agradecimentos. Tentamos, também, sumarizar algumas considerações que 
acreditamos relevantes. Apresentamos, ainda, as referências norteadoras dos 
nossos textos.  
 
Afirmar que esgotamos os assuntos relacionados às temáticas não é, e 
tampouco seria cogitável. Apresentamos aqui poucas, mas importantes, 
reflexões sobre as temáticas. Muito embora, nossa intenção seja, através deste 
meio, prover alguma contribuição para nossos leitores. 
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Sinopse 

 
 

Este livro apresenta uma reflexão envolvendo a temática criatividade, design 
thinking, empreendedorismo e inovação; Pretende apresentar algumas 
conjeturas consideradas basilares para o desenvolvimento das organizações. 
 
 A ideia inicial considera a importância da criatividade para o 
desenvolvimento da inovação e do empreendedorismo, a partir disso, prevê a 
utilização de uma dialética entre a teoria e a prática; e reflexões sobre as 
técnicas do design thinking, como um mecanismo utilizado para a solução 
dos problemas e desenvolvimento de novas ideias, soluções e inovações. 
Prevendo, ainda, o discutir dos processos de criação de produtos e serviços de 
modo a possibilitar o desenvolvimento das organizações.  
 
O primeiro artigo narra a importância do valor humano e do capital 
intelectual; o valor humano é entendido como conjunto de valores e 
capacidades do indivíduo que lhes tornam únicos e que geram o capital 
intelectual tão necessário para o desenvolvimento das organizações.  O 
segundo capítulo versa sobre a utilização do design thinking na resolução de 
problemas e na criação de novos produtos e soluções para as organizações; 
Além disso, versa sobre utilização do design thinking e as suas ferramentas 
como auxiliar no âmbito educativo, até mesmo. O terceiro artigo desenvolve 
uma reflexão sobre os conhecimentos basilares dos processos inovativos, em 
uma perspectiva intraorganizacional, da inovação nos processos, e 
extraorganizacional, de forma a analisar a importância da inovação, também, 
para os países e o e seus processos de desenvolvimentos. 
 
Na sequência, apresenta-se um artigo, constituindo um capítulo do livro, que 
reflete sobre a criatividade e sobre o paradigma teórico prático desta 
temática. Este estudo, desenvolvido com base em uma amostra de estudantes 
de uma faculdade brasileira, projeta uma análise comparativa entre os 
paradigmas antigos e os novos, o que envolve uma nova perspectiva no 
ambiente da criatividade organizacional. Seguidamente apresenta-se um 
capítulo cuja temática envolve a cocriação e a performance organizacional; 
Referindo-se a cocriação, é apresentada uma nova escala para sua 
mensuração, essa escala é propositiva e permite a mensuração da capacidade 
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de criação de produtos e soluções compartilhada e coletiva nas organizações. 
 No mesmo segmento e temática da mensuração, apresenta-se um compêndio 
e uma retomada teórica referente aos sistemas de mensuração da 
performance.  Conclui-se que os sistemas de mensuração da performance, 
mais atualizados, levam em consideração uma abordagem multidimensional, 
envolvendo diversas áreas na organização.  
 
A partir disso, nota-se que o livro passa de uma abordagem idealista e um 
pouco mais abstrata, falando primeiramente do valor humano e da 
criatividade, de modo geral, do capital intelectual. Posteriormente uma 
abordagem um pouco mais voltada à instrumentalização, utilizando técnicas e 
ferramentas. Referindo-se à utilização do design thinking para o 
desenvolvimento da organização e solução dos problemas organizacionais. 
Seguindo essa lógica seqüencial, apresenta-se um ciclo para aprimoramento 
organizacional e os sistemas de mensuração da performance.  Portanto, parte 
de uma perspectiva idealista para uma mais específica e voltada à prática 
organizacional. 
 
Concomitantemente às discussões teóricas e as práticas, e o dialogar entre 
ambas, uma reflexão mais ampla contextualiza as organizações e o humano 
na complexidade social atual. Discorre-se, seguidamente, uma reflexão 
relativa às cidades na contemporaneidade. Nessa perspectiva analítica 
reflexiva, verifica-se a cidade, então, como uma plataforma de vivência 
experiencial. Nesse capítulo, reflete-se muito brevemente sobre o bem-estar e 
o papel do design urbano, da caminhabilidade, enquanto fatores, juntamente 
com serviços e serviços urbanos, fundamentais para a qualidade de vida nas 
cidades. 
 
Concluímos o livro com uma lista de materiais indicativos e sugestivos para 
ampliar as reflexões referentes às temáticas propostas no livro.  
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1. O CAPITAL HUMANO E A CRIATIVIDADE NAS ORGANIZAÇÕES 
 

D. Z. Manenti 
 
 

ste capítulo pretende ampliar o entendimento sobre a capacidade 
criativa e destacar a importância do capital intelectual, considerando o 
capital humano e o valor humano como participantes, juntamente com 

os processos criativos do desenvolvimento das organizações. 
 
Para isso, parte-se do pressuposto que o capital intelectual representa a soma 
de todo o conhecimento organizacional e dos elementos intangíveis, 
destacando, ainda, que o capital humano, independente do capital estrutural, 
compõe o capital intelectual. Em acréscimo, considera-se que as marcas, 
patentes e inovações são produtos resultantes do intelecto humano, ou seja, 
do capital intelectual das organizações. Observa-se que esses outputs, 
necessariamente, passam pelo desenvolvimento de processos criativos. 
 

As reflexões resultantes dessas análises destacam 
que o desenvolvimento da criatividade requer um 
ambiente propício para tal, de estímulo e de 
interações sociais capazes de despertar no indivíduo, 
ou no grupo de indivíduos, o sentido de 
pertencimento a um grupo e à organização, além de 
entender a valorização do ser humano e a 
importância da gestão do capital intelectual como 
meio de desenvolvimento da performance 
organizacional. Assim, realizaram-se reflexões que 

podem ser úteis para os gestores e aos educadores. 
 
1.1 REFLEXÕES INICIAIS DO CAPÍTULO 
 
A reflexão inicial fundamenta-se na ideia que o capital intelectual, o capital 
humano e o valor humano estão associados à criatividade e são capazes de 
gerar performance para as organizações. Isso reforça a visão de que a 
criatividade é resultante da interação do grupo social e da interação do 
indivíduo e do contexto em que ele está inserido. 
 

E
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Tem-se como ponto de partida a importância que a criatividade possui nas 
organizações, devido aos seguintes fatores: a necessidade de renovação dos 
produtos das organizações, considerando que o gosto do consumidor está em 
constante processo evolutivo e demanda novidades; a necessidade de 
desenvolvimento de produtos já existentes, considerando as questões de 
desenvolvimento e aprimoramento tecnológico e até mesmo, ambiental; às 
quais os produtos estão sempre sujeitos. O potencial da criatividade como 
elemento fundamental, não apenas pode impulsionar o desenvolvimento de 
produtos, mas também às práticas organizacionais e o aprimoramento de 
serviços e procedimentos, para além do seu potencial na resolução de 
problemas. A criatividade é, portanto, uma solução a ser considerada para 
melhorar o desempenho organizacional. 
 
Assim, segundo Madjar (2005), a imaginação, a criatividade, a mudança e a 
inovação são partes inseparáveis no comportamento dinâmico dos negócios, 
principalmente quando o fator tempo é essencial para a geração de novas 
ideias e a solução para a sobrevivência das organizações. Diante dos aspectos 
mencionados, ressalta-se a importância da criatividade e da valorização do 
capital intelectual. 
 
A necessidade do reconhecimento do intelecto humano como elemento 
fundamental para a capacidade criativa das organizações serve tanto para 
fazer frente aos desafios de sobrevivência das organizações como para 
impulsionar inovações organizacionais. O capital intelectual possui uma 
importância decisiva nesse processo, ainda mais se considerados o atual 
estágio de desenvolvimento da humanidade e a constante demanda por 
soluções inovadoras. 
 
O interesse de estudos sobre a criatividade tem aumentado em virtude do 
progresso e da complexidade alcançados pela humanidade no campo das 
artes, das tecnologias e das ciências (MARTÍNEZ, 1997). Esses fatores, em 
confluência com um mercado hipercompetitivo, impulsionam novos 
desenvolvimentos de modelos de gestão possivelmente capazes de enfrentar 
este ambiente de complexidade. A criatividade pode ser um caminho para o 
desenvolvimento e o aprimoramento de produtos, processos ou serviços, 
proporcionando soluções eficazes para o aumento da performance 
competitiva das organizações. Porém, segundo Alencar (1995), a criatividade 
requer um campo propício para seu desenvolvimento, o que implica em 
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condições favoráveis ao seu desenvolvimento por parte das organizações, 
esses fatores estão relacionados aos fatores do clima criativo. Amabile (1996) 
mapeou alguns fatores importantes sobre esse aspecto. 
 
A atividade cultural e intelectual seria percebida como de natureza altruísta, 
oposta ao lucro, entretanto, não se pode negar o valor incomensurável do 
capital intelectual das organizações, considerando o capital humano como de 
elevado valor. E isso, não pensando apenas no valor que é gerado para as 
organizações, como resultadas dos processos criativos e inovativos, mas 
tratando, substancialmente, da importância que possui o valor humano como 
elemento central, dinamizador, indispensável, imensurável e abstrato que 
impulsiona as organizações. As organizações podem beneficiar-se do 
gerenciamento do capital intelectual como meio de melhoria da performance 
organizacional. É, portanto, este o objetivo deste estudo: destacar a 
importância desses fatores, refletir como interagem e como as organizações 
podem pensá-los em uma perspectiva estratégica. 
 
1.2. CAPITAL INTELECTUAL, CAPITAL HUMANO E VALOR 
HUMANO 

 
 
O conhecimento é formado por informações verbalizadas, expressas, sendo 
estas consideradas as mais estáveis, há também uma categoria de informação 
não tangível caracterizada por ser mais subjetiva, instável e dinâmica, pois 
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envolvem o contexto, as experiências e as interpretações (POLANYI, 1968). 
Nonaka e Takeuchi (1997) denominaram essas duas dimensões do 
conhecimento como dimensões tácitas e explícitas. De modo geral, essas 
informações, tangíveis ou não, são de importância estratégica para as 
organizações e para a permanência das organizações no mercado 
competitivo. 
 
De acordo com Stewart (1997), Capital Intelectual é a soma de tudo aquilo 
que todos nas organizações sabem. Isso pode ser usado para criar riqueza e 
propiciar uma vantagem competitiva. Para esse mesmo autor (2001), o 
Capital Intelectual está diretamente relacionado às tarefas que geram 
benefícios intangíveis e que agregam valor às empresas. Já Edvinsson e 
Malone (1998) definem o Capital Intelectual por meio dos seguintes 
elementos: Capital Humano e Capital Estrutural. O primeiro, diz respeito à 
combinação de conhecimentos, habilidades, capacidade inovativa e a 
capacidade dos colaboradores para o desenvolvimento das tarefas, além da 
cultura e da filosofia organizacional. Já o segundo, é o conjunto de 
hardwares e softwares, bancos de dados, estrutura organizacional e todos os 
componentes que fornecem suporte ao desenvolvimento das atividades, ou 
seja, aquele que permanece na empresa e está disponível ao uso das pessoas. 
 
Assim, segundo Edvinsson e Malone (1998), o Capital Intelectual tem a 
proposição de avaliar os recursos não tangíveis das organizações, e isso 
envolve, também, as marcas, as patentes, os valores reconhecidos pela 
sociedade, o conhecimento e a capacidade de aprendizado dos colaboradores 
e das organizações. Já Brooking (1996) considera o Capital Intelectual como 
sendo o conjunto de elementos intangíveis que impactam no desempenho das 
organizações, agregando valor às atividades e às estruturas gerenciais. Sveiby 
(1998), entretanto, defende que as pessoas são os únicos agentes das 
organizações e que todos os ativos, tangíveis ou intangíveis, são resultados da 
ação humana. Sinteticamente, pode-se observar o desenvolvimento desse 
tema no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Evolução do conceito de Capital Intelectual 
 

 Trajetória de desenvolvimento do conceito de Capital 
Intelectual 

Goodwill: noção sobre o valor intangível 

Distinção entre valor contábil e valor de mercado 

Tentativas de mensuração do Capital Intelectual 

Mensuração do Capital Intelectual 

Estudos sobre o processo de criação do conhecimento 

Aplicação das empresas, mensuração, divulgação em 
congressos e periódicos especializados. 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de Guthrie e Perry (2000). 
 
O Capital Intelectual e o conhecimento contribuem para a valorização da 
empresa, embora sejam ativos intangíveis, não visualizáveis (SVEIBY, 
2000). Mas isso não significa que não apresentem resultados, pelo contrário, 
os ativos são intangíveis, mas seus resultados, ou seja, o valor que agrega nas 
organizações é cada dia mais importante, uma vez que os produtos e os 
serviços também possuem elementos intangíveis agregados. Isso pode ser 
uma forma de fazer frente aos desafios concorrenciais: ofertar produtos 
inovadores resultados das capacidades criativas e inovativas dos 
colaboradores, ou seja, do Capital Intelectual da organização. Considerando 
que o poder econômico tende a estar mais voltado aos recursos intangíveis do 
que, propriamente, aos recursos tangíveis, assim, está, dessa forma, poderá 
estar mais baseado no desenvolvimento de produtos, na tecnologia, na 
identificação e na compreensão da necessidade dos clientes, da criatividade e 
da inovação (QUINN, 1992). 
 
Brooking (1996), na sua categorização, considera o Capital Intelectual 
distribuído em quatro dimensões: (I) Ativos de Mercado; (II) Ativos 
Humanos; (III) Ativos de Propriedade Intelectual; e (IV) Ativos de 
Infraestrutura. Nos Ativos Humanos, há a identificação dos benefícios que as 
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pessoas podem converter para a organização, como o know-how, o 
conhecimento, as habilidades para resolver problemas e a criatividade. 
 
Segundo Sánchez, Castrillo e Elena (2006), recentemente, algumas 
universidades e centros de investigação buscam mensurar seu Capital 
Intelectual. Considerando o ambiente acadêmico e, embasados no que indica 
a European Commission, os autores destacam que investir mais e melhor em 
universidades é investir no futuro. Essa questão é crucial para o 
desenvolvimento das universidades, além do próprio estímulo inerente à 
criatividade, com ambientes propícios ao seu desenvolvimento, 
estrategicamente válida enquanto valorização do Capital Intelectual. 
 
Segundo Oliveira e Holland (2008), a conceituação de Capital Humano tende 
à qualificação dos conhecimentos, das competências e das habilidades. Os 
autores relatam que novas pesquisas para verificar o Capital Humano das 
organizações de aprendizagem estão em curso. Além disso, para Oliveira e 
Holland (2008), a valorização humana passa pela necessidade de considerar 
não somente a parcela correspondente à educação formal, mas também todo o 
aprendizado durante a vida. Para Oliveira (1998), isso exprime os valores, as 
convicções e as personalidades, fatores que afetam diretamente a forma como 
as pessoas agem ou reagem nas situações sociais, no lazer e no trabalho. 
 
1.3 A CRIATIVIDADE 
 
A criatividade pode ser vista como uma alternativa de aprimoramento do 
desempenho tanto dos colaboradores quanto da criatividade global das 
empresas, contribuindo para o enfrentamento dos novos desafios 
competitivos e, até mesmo, 
como um fator associado à 
inovação. No entanto, antes 
de analisar esse aspecto, 
vamos retornar a uma questão 
mais elementar: “O que é 
criatividade?” 

 
Encontrar uma definição 
absoluta e consistente sobre 
criatividade é uma tarefa 
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relativamente complexa (MCCORKLE, PAYAN, REARDON, e KLING, 
2007). Rhodes (1961), por exemplo, encontrou mais de 40 definições para 
esse conceito. A visão predominante considera a criatividade no ambiente de 
trabalho, afirma que ela provém da geração de ideias úteis, seja para 
produtos, seja para processos ou procedimentos.  
 
Uma das visões mais ampliadas entende, a criatividade tanto como um 
processo resultante individual quanto um processo de interação do grupo 
social. Para Shalley, Zhou e Oldham (2004), a criatividade é uma atitude do 
colaborador, de suas características pessoais e contextuais, do local em que 
está inserido e das suas interações com o ambiente. É desse ambiente, 
portanto, que surgem ideias potencialmente úteis. Shalley, Zhou e Oldham 
(2004) referem-se à criatividade como o desenvolvimento de ideias 
potencialmente úteis. Somente depois que essas ideias são aproveitadas pela 
organização através do desenvolvimento de produtos, de serviços ou de 
processos é que elas podem ser consideradas uma inovação.  
 
Assim, segundo West e Farr (1990), a criatividade é um primeiro passo para 
a inovação. Em acréscimo, Gilson e Shalley (2004) observam que a 
criatividade tem potencial para o aprimoramento de produtos organizacionais, 
práticas, serviços e procedimentos. Empresas com novas soluções ganham 
clientes, mantendo-se competitivas no mercado através da inovação. 
Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) reforçam que, embora a inovação esteja 
cada vez mais em destaque, as organizações não sabem exatamente como 
prover melhores resultados com ela. 
 
Para Shalley, Zhou e Oldham (2004), a criatividade é uma atitude do 
funcionário, incluindo as suas características pessoais, as características 
contextuais do local de trabalho e as interações. Ou seja, a criatividade é 
resultante das interações entre as pessoas nos contextos. O argumento para a 
atribuição de que a criatividade está alocada nas interações entre pessoa e 
contexto é a valorização oriunda de fontes contextuais deste meio complexo: 
e o colaborador expondo-se a um nível superior de criatividade do contexto, 
e, ainda, as interações pessoais nesse contexto (SHALLEY; ZHOU; 
OLDHAM, 2004). 
 
Segundo Madjar (2005), no relacionamento social, a parte contextual pode 
influenciar a criatividade, considerando diferentes grupos de indivíduos do 
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contexto interno e externo à organização, incorporando os relacionamentos 
para a situação em que a criatividade é gerada. Uma questão-chave é que nem 
em todos os empregados e nem em todas as organizações, uma nova ideia 
poderá ser bem recebida e encorajada pela gerência, demonstrando que, para 
que uma nova ideia tenha potencial para se transformar em uma inovação, é 
necessário suporte e encorajamento. Isso é essencial para estimular a 
criatividade nas organizações (MADJAR, 2005). 
 
Em sincronia, Shalley, Zhou e Oldham (2004) relatam que algumas 
perspectivas estão relacionadas, justamente, à interação entre o contexto e as 
características pessoais. Entre esses novos direcionamentos, encontram-se a 
complexidade no trabalho, o relacionamento com os supervisores, o 
relacionamento com os colegas de trabalho, o sistema de recompensas, a 
avaliação, o prazo para a execução de tarefas e objetivos, e a configuração do 
espaço de trabalho; além de considerarem a interação entre as características 
pessoais e contextuais do trabalho.  
 
Como já afirmado, poucos estudos se concentram na criatividade da equipe 
(GILSON; SHALLEY, 2004; PIROLA-MELO; MANN, 2004; TAGGAR, 
2001). Apesar disso, Shalley, Zhou e Oldham (2004) discutem os possíveis 
determinantes da criatividade de funcionários e identificam áreas nesse 
campo de estudo que tenham recebido pouca atenção de pesquisas, 
descrevendo as áreas problemáticas que revelam um grande desafio com 
lacunas de investigação e indicam a necessidade de novos estudos e pesquisas 
atinentes à criatividade nas organizações. 
 
A identificação dos relacionamentos e as influências dos grupos de 
indivíduos geram importantes implicações para a pesquisa e para a gerência 
das organizações. Nesse contexto, a gestão das organizações precisa conhecer 
mais sobre o comportamento da criatividade com objetivo de estimular uma 
situação ideal de aperfeiçoamento da capacidade criativa. De acordo com 
Madjar (2005), as organizações podem estimular os grupos de influência da 
criatividade do colaborador. Especificamente, se o supervisor e os colegas de 
trabalho forem treinados e encorajados para prover suporte à criatividade, 
isso resultará em um ambiente mais propício ao desenvolvimento da 
criatividade. 
 
Madjar (2005) relata que as influências significativas dos diferentes grupos 
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de indivíduos sobre o desempenho criativo é produto das características das 
relações. O autor sugere, ainda, que diferentes grupos podem influenciara 
criatividade através de seus efeitos e estímulos cognitivos. Entretanto, grande 
parte das pesquisas revisadas analisou o efeito das características contextuais 
que estão associadas à organização e ao local de trabalho, revelando que as 
condições externas ao local de trabalho podem influenciar as respostas dos 
indivíduos dentro de seus locais de trabalho (OLDHAM, 2002). 
 
Recentemente, a atenção está focada em como ocorrem às interações formais 
ou informais com outros grupos que estão diretamente conectados à 
colaboração na rede profissional e social, sabendo que também pode 
influenciar a criatividade (MADJAR; OLDHAM; PRATT, 2002; PERRY-
SMITH; SHALLEY, 2003). 
 
Madjar (2005) estudou três grupos sociais que poderiam favorecer a 
performance da criatividade: (i) grupos relacionados com o ambiente de 
trabalho. Colegas e supervisores – unidade de trabalho interna à organização; 
(ii) grupos externos e relacionados externamente à unidade de trabalho; (iii) 
grupos de indivíduos não relacionados com a unidade de trabalho, membros 
da família, amigos e amigos dos colegas de trabalho.  
 
Em acréscimo, Madjar (2005) revisa os fatores sociais para o desempenho da 
criatividade e explora a relevância dos outros grupos de indivíduos, internos e 
externos aos limites da organização, bem como os fatores que têm potencial 
de influência na performance da criatividade. O autor discute dois caminhos 
alternativos que podem ter influência na criatividade: o primeiro caminho 
está relacionado aos outros grupos de indivíduos que podem encorajar a 
criatividade das pessoas, oferecendo suporte e assistência às ideias; enquanto 
que no segundo caminho os grupos podem estimular a criatividade presente 
em uma nova informação e no conhecimento disponibilizado aos 
funcionários, favorecendo ideias e soluções alternativas. 
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1.4 O POTENCIAL DA VALORIZAÇÃO HUMANA E DA INTERAÇÃO 
NOS PROCESSOS CRIATIVOS 
 
Alencar (1996) considera uma organização criativa, enquanto análise do seu 
perfil, aquela que valoriza as ideias inovadoras, que tem perspectiva de futuro 
e é possuidora de um nível elevado de autonomia e flexibilidade. Sabendo-se 
que a criatividade depende do ser humano, parece adequado pensar que é 
necessário prover um ambiente de estímulo à criatividade que considere os 
fatores do clima criativo, de estímulo à interação e de valorização das 
pessoas. A interação humana parece ser dependente de um ambiente 
organizacional e contextual capaz de dinamizar as interações humanas. 
 
Essa perspectiva parece ser válida tanto para ambientes empresariais quanto 
para ambientes educacionais. Em ambos os casos, a utilização de estímulos à 
resolução de problemas parece adequada e pode perpassar pela resolução de 
problemas de forma criativa.  
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Diferentes estratégias e ferramentas podem ser utilizadas à valorização da 
criatividade e na resolução de problemas. Técnicas como o brainstorm, o 
Método de Análise e Solução de Problemas, e as estratégias do Design 
Thinking parecem ser alternativas interessantes, além de valorizarem a 
criatividade. Para além da questão da utilização dessas ferramentas 
dinamizadoras, o Design Thinking não é uma simples ferramenta, pois 
considera uma perspectiva humanística no desenvolvimento de ideias e 
soluções. 
 
É importante destacar, em uma perspectiva de orientação à filosofia 
organizacional, que a valorização do ser humano é um elemento-chave, sendo 
um fator decisivo na perpetuação e no aprimoramento do Capital Intelectual 
da organização. Masterson e Welsh (2005) também destacam que a 
valorização de um ambiente justo e a confiança entre as pessoas, embasadas 
em relações sociais altruístas e éticas, estão associadas a um ambiente 
propício e fornecem elementos fundamentais ao desenvolvimento da 
criatividade. 
 
Ao analisar as relações sociais, pode-se destacar que elas englobam 
dimensões subjetivas e objetivas. Se, por um lado, o Design Thinking pode 
fornecer, em alguns casos, um roteiro a seguir para o desenvolvimento de 
uma ideia, por outro, a própria dinâmica de aplicação pode captar elementos 
subjetivos do partícipe humano. Ambos os elementos são importantes, uma 
vez que um pode fornecer certa orientação estrutural, enquanto que o outro, 
de algum modo, instrumentaliza a captação de elementos subjetivos 
embasados, algumas vezes, em percepções humanas. A análise dessas 
percepções, seja por uma abordagem qualitativa, seja por alguma 
instrumentalização que consiga exprimir um tratamento mais voltado a uma 
análise quantitativa, busca exprimir e entender uma realidade. 
 
Considera-se, também, que a humanidade e o indivíduo, pensando em um 
nível macro e micro, estão em um processo de “vir a ser”. O mundo, nesse 
sentido perspectivista, pode ser entendido como uma grande sala de aula, já 
que, em um pensamento análogo, aprendemos em espaços micro, como uma 
sala de aula, mas também podemos aprender em ambientes externos, nos 
quais ocorrem relações sociais. Assim, as interações sociais podem permitir o 
aprendizado, comparável com a acepção teórica de Vygotsky na qual o 
aprendizado é o resultado de interações sociais. 
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Dessa forma, o aprendizado não está restrito ao ambiente da sala de aula e, 
tampouco, à temporalidade da sala de aula, mas pode-se considerar, também, 
aquele aprendizado que ocorre ao longo da vida. Já, no processo de “vir a 
ser”, espera-se que a humanidade alcance patamares civilizacionais ainda 
mais desenvolvidos no que tange à valorização da cidadania, da humanização 
e da ética. A exemplo, o sistema filosófico de Kant e seu imperativo 
categórico, podem prover elementos de reflexão fundamentais para esse 
desenvolvimento. 
 
Levando em consideração, a transitoriedade do conhecimento, para além da 
reflexão sobre as considerações de Vygotsky, é necessário refletir sobre a 
transitoriedade do conhecimento, uma vez que o mundo e a humanidade 
estão em constante mudança, e analisando a perspectiva do “vir a ser”. 
Percebe-se que os ambientes tecnológicos, políticos, ambientais e, de algum 
modo, também os ambientes sociais estão em transformação. Portanto, há 
uma necessidade de criação do conhecimento e de novas formas de 
interpretação dos fenômenos sociais. Além da criação de novos 
conhecimentos, também, o compartilhamento dos conhecimentos já 
existentes. A pesquisa científica, a criatividade e a inovação desempenham 
um papel preponderante nesses aspectos.  
 
Ao pensar, também, no mercado consumidor, por exemplo, há uma 
praticamente inevitável necessidade de renovação dos produtos e dos 
serviços, disso decorre, essa necessidade, também, nos ambientes 
organizacionais. Afinal, parece haver uma tendência ao encurtamento do 
ciclo de vida dos produtos e às constantes necessidades de aprimoramento 
dos produtos e dos serviços, assim como das soluções de aproveitamento, 
reaproveitamento de materiais, reciclagens, reinserção de materiais reciclados 
no ciclo produtivo das indústrias. Nesse aspecto, emerge a necessidade de 
que os processos sejam respeitosos às questões atinentes à ecoeficiência, 
principalmente no uso e no reuso dos recursos, de modo a evitar desperdícios.  
 
 
Destes aspectos emerge a necessidade de soluções. A criatividade pode ser 
um mecanismo dinamizador para o encontro dessas soluções, além de servir 
também como estímulo aos processos inovativos e à criação de produtos 
inovadores. Dessa forma, pode haver um potencial de uso da criatividade e da 
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inovação também para as práticas de ecoeficiência.  
 
 

 
 
Há, portanto, a 
necessidade de 
valorização do 

Capital 
Intelectual e a 
valorização do 
Humano, uma 
vez que o 
humano é o 

partícipe 
promotor 

desses 
processos, e o 
portador do 
conhecimento. 

O desenvolvimento do conhecimento, entendido como um processo 
resultante da interação social é relacional, contextual e circunstancial. Assim, 
parece adequado destacar que serve a um contexto, estando sujeito e 
condicionado por situações sociais e sendo potencializado por meio de 
interações sociais.  
 
Nessa perspectiva, o desenvolvimento emerge de interações entre diferentes 
atores sociais (no sentido sociológico), que possuem diversos saberes. Na 
dialógica do compartilhamento desses saberes, podem ocorrer diálogos 
interdisciplinares que resultarão não só em conhecimento, mas em ações 
voltadas ao desenvolvimento organizacional. 
Ao considerar esses saberes diferentes, os diferentes sujeitos portadores do 
Capital Intelectual das organizações, os contextos sociais, culturais e os 
ambientes tecnológico, político e legal, conclui-se pela existência de certa 
complexidade inerente às organizações. Na perspectiva sistêmica, entretanto, 
considera-se que as organizações, as quais não forem ativas na busca de 
soluções e de desenvolvimento podem entrar em um processo de declínio. 
Há, portanto, uma necessidade de buscar ações e soluções para o 
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desenvolvimento organizacional. O Capital Intelectual, desta forma, tem 
papel importante, e a interdependência entre o fazer e o pensar mostra-se 
eficaz para o desenvolvimento organizacional. 
 
1.5 A CRIATIVIDADE E O CAPITAL INTELECTUAL, UMA BREVE 
DISCUSSÃO 
 
Já é sabido que as organizações estão inseridas em um ambiente de 
complexidade. Há demandas constantes por novos produtos e novos serviços 
por parte dos consumidores e isso requer uma capacidade criativa e de 
inovação não apenas no desenvolvimento de novos produtos e serviços, mas 
também no redesenho dos processos e nas soluções de problemas que as 
organizações enfrentam. O empreendedorismo está associado a esses 
construtos, uma vez que os novos produtos e serviços poderão gerar novos 
negócios, para além do intra empreendedorismo. O desenvolvimento das 
capacidades criativas e inovativas das organizações são componentes 
necessários para o desempenho. Embora os conceitos de Capital Intelectual 
não sejam uniformes, é certo que o Valor Humano dos indivíduos usuários 
das organizações deve ser considerado para o aprimoramento dos serviços 
prestados e dos produtos desenvolvidos. 
 
Assim, a criatividade destaca-se no estímulo da capacidade criativa dos 
indivíduos nas organizações, sendo um assunto que merece o 
desenvolvimento de novas pesquisas.  
 
Conclui-se, diante do que foi exposto neste capítulo, que o desenvolvimento 
da criatividade requer um ambiente de valorização das interações sociais, de 
valorização dos saberes e do aprendizado, capaz de despertar, no indivíduo 
ou no grupo de indivíduos, uma percepção de pertencimento à equipe e à 
organização. Esses fatores mostram-se cruciais para o desenvolvimento da 
capacidade criativa e, por conseguinte, da inovativa e da empreendedora.  
 
Na contemporaneidade, as motivações dos indivíduos podem, algumas vezes, 
estarem focadas em incentivos econômicos. No entanto, pensar e direcionar 
esforços para o valor do humano e humanização é de primordial necessidade 
na ampliação desse entendimento. Além disso, o despertar para os valores 
humanos parece primordial para humanizar a humanidade, ainda mais 
quando se considera a complexidade das relações sociais e a necessária 
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condição de interdependência social, a qual não só o indivíduo está sujeito, 
mas também as organizações. 
 
Assim, a criatividade passa a desempenhar um papel preponderante nas 
organizações, pois considera o indivíduo e, também, os grupos sociais, com 
suas interações na promoção da criatividade. Sabe-se que a criatividade e a 
inovação geram desempenho para as organizações. A gestão do Capital 
Intelectual, a valorização do Capital Humano e, propriamente, a Valorização 
do Humano devem ser entendidas como elementos-chave no alcance de 
novos patamares de desenvolvimento, não só humano, mas também 
científico, econômico, cultural e social. 
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2 O DESIGN THINKING E A ORGANIZAÇÃO: DESENVOLVIMENTO 
DE IDEIAS, PRODUTOS, SERVIÇOS E SOLUÇÕES 
 

Mirian Narvaz 
D.Z.Manenti 

 
 Design Thinking (D.T.) tem diferentes aplicações. Neste capítulo, 
expomos algumas possibilidades do D.T. com o objetivo de buscar 
soluções para as organizações. Isso perpassa pela exposição do que 

exatamente é o D.T. em termos de conceituação. Antes, porém, tentamos 
resgatar um breve histórico dessa temática. Adiante, descrevemos algumas 
das ferramentas utilizadas, os seus usos e as suas aplicações, muito 
brevemente para buscar objetividade. Através da compreensão desta 
metodologia, que aplica ferramentas para desenvolvimento de soluções para 
as organizações; Apresenta-se, também, uma perspectiva de aplicação 
direcionada aos educadores e algumas possibilidades de uso direcionadas aos 
demais públicos de interesse na temática. 

 
2.1 CONCEITO E EVOLUÇÃO HISTÓRICA 
 
O termo Design Thinking foi mencionado pela primeira vez em 1992, em um 
artigo do professor da Universidade de Carnegie Mellon, Richard Buchanan; 
ressalta-se o potencial de abordagem do design em quatro frentes, permitindo 
a expansão multidisciplinar: design na comunicação visual, design de 
produtos, design aplicado aos serviços e uma abordagem na construção de 
melhores ambientes para as pessoas viverem e trabalharem (PINHEIRO, 
2011). Relativamente ao conceito de D.T., pode-se dizer que, segundo 
Abelheira e Melo: 

 
É uma metodologia que aplica ferramentas do design 
para solucionar problemas complexos. Propõe o 
equilíbrio entre o raciocínio associativo, que alavanca a 
inovação, e o pensamento analítico, que reduz os riscos. 
Posiciona as pessoas no centro do processo, do início ao 
fim, compreendendo a fundo suas necessidades. 
(ABELHEIRA; MELO 2015, p. 14). 

 
Refletindo sobre as habilidades para criar soluções a partir da troca de ideias 

O
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entre pensamentos distintos, é possível potencializar soluções para o 
consumidor e ampliar a percepção de oportunidades de mercado para a 
empresa. Além disso, o Design Thinking pode ser entendido como um 
processo de redesenho dos negócios utilizando insights provenientes dos 
consumidores dos produtos e dos utilizadores de um serviço. Assim, por 
meio do Design Thinking, há um potencial para mudança e geração de  
vantagem competitiva (LIEDTKA, 2014). Ward, Runcie e Morris (2009) 
observam que o Design Thinking pode contribuir para a visão estratégica das 
empresas. Além disso, ressaltam a importância da visão coletiva no auxílio à 
resolução dos desafios organizacionais. Permite ainda, uma reflexão do 
planejamento organizacional que pode contribuir para o alcance de objetivos. 
 
A metodologia D.T. nos âmbitos corporativos e acadêmicos tem por objetivo 
transmitir o modo particular dos designers de identificar, analisar e pensar as 
soluções dos problemas (KIMBELL, 2009), muito embora a aplicação dessas 
técnicas possa ocorrer em diferentes contextos e por diferentes profissionais. 
 
A lógica de construção deste capítulo, traz a exposição de um breve histórico 
referente ao D.T., seu conceito, e sua metodologia. Além do desdobramento 
do processo e técnicas, bem como de suas aplicações. 
 
2.2 DESIGN THINKING PROCESS 
 
Segundo Leidtka (2014), o processo de Design Thinking provê quatro 
questões-chaves, que correspondem a quatro estágios para a aplicação dessa 
ferramenta, que reflete a seguinte explanação: A primeira das questões refere-
se ao exame da realidade corrente; a segunda questão refere-se ao 
pensamento de diferentes caminhos e opções que podem ser utilizadas para 
criar um percurso futuro; e a terceira questão refere-se à reflexão de quais são 
as prioridades, ou seja, uma reflexão que pode ser dos gestores analisando o 
que é prioritário para a organização; enquanto que a quarta questão refere-se 
à interação entre os usuários ou os consumidores com diferentes formas e 
mecanismos de auxílio a essa interação. 
 
2.2.1 Metodologia do Design Thinking 
 
Retomando o conceito, notamos que o Design Thinking não é exatamente 
uma nova modalidade de design. Trata-se de um método prático e criativo 
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   Imersão  Ideação  Prototipação  

não necessariamente utilizado apenas por designers de formação, mas 
também por pessoas que precisam pensar e aplicá-lo a uma variedade ampla 
de problemas para criar soluções inovadoras e sustentáveis às organizações 
(BROWN, 2010). Não se trata, entretanto, de um processo necessariamente 
linear. Observado-se na Figura 1 uma representação. 

 

 
Fonte: Imagem elaborada pelos autores (2017). 
Assim, Vianna et al. (2012) destacam três grandes etapas do D.T. que se 
desdobram em subfases ou em ferramentas. Essas três grandes fases são de 
alguma forma sequenciais e interdependentes, não sendo necessário, 
entretanto, seguir cada uma das ferramentas para alcançar os objetivos, de 
modo que se podem selecionar apenas aquelas que permitem a consecução 
dos objetivos. 
 
2.3 ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DO DESIGN THINKING 
 
Vianna et al. (2012) apresentam uma explanação das etapas que compõem o 
processo do D.T., indicando três grandes etapas (para além das subetapas), 
quais sejam: i) a imersão; ii) a ideação; iii) e a prototipação, conforme 
representado na Figura 1. Assim, de acordo com esses autores, o objetivo na 
fase de imersão é uma busca pela compreensão do contexto dos problemas a 
serem solucionados e da realidade que se está pesquisando, a fim de buscar o 
desenvolvimento de um produto, uma solução ou alguma melhoria.  
 

Figura 1 - Fases do Design Thinking apresentadas de forma 
simplificada 
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Nessa etapa, são lançadas diversas alternativas para alcançar as informações e 
a imersão necessária na busca de informações que poderão subsidiar as etapas 
seguintes. A etapa de análise e síntese fornece não só algumas alternativas de 
análise, mas busca, também, identificar quais informações são mais 
relevantes, conseguindo, dessa forma, sumarizar e sintetizar por meio de 
técnicas quais são, de fato, as informações ou o compêndio de informações 

que subsidiam a fase 
seguinte, que é a ideação. 
 
A segunda etapa, ou fase, é a 
ideação. Tendo em conta as 
informações já coletadas e 
analisadas, esta etapa busca 
estimular as competências 
criativas com o intuito de 
gerar soluções atinentes ao 
contexto e às realidades das 
quais envolvem o start do 
início do processo de D.T. 
Corriqueiramente, a etapa de 

ideação utiliza técnicas aglutinadoras que procuram identificar um 
compêndio de ideias potencialmente úteis e aproveitáveis para o 
desenvolvimento da etapa seguinte, que é a prototipação.  
 
Busca-se, primeiramente, reunir as ideias que têm potencial de 
aproveitamento para, em seguida, analisar qual ou quais ideias são 
aproveitáveis.Parece útil, também, considerar, que para o desenvolvimento de 
ideias e para o estímulo da capacidade criativa, os gestores terão de pensar 
quais características podem servir como estímulo à criatividade. Há, 
inclusive, alguns trabalhos sobre essa temática, já desenvolvidos nos meios 
acadêmico e científico. Sugere-se, portanto, buscar artigos e teses sobre esse 
tema em sites de revistas científicas, em banco de dados de universidades e 
em meios oficiais de divulgação científica. Todos os trabalhos envolvendo 
essa temática e citados no capítulo um, que tratou sobre a criatividade, 
também atendem a esse critério. Além disso, as referências citadas nos 
demais artigos, bem como as explanações, são igualmente úteis para esta 
finalidade. 
Retomando as fases do Design Thinking, resta explanar, brevemente, a 
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terceira etapa da implementação, que é a prototipação. Essa é, sem dúvida, 
uma fase muito importante, afinal é nela que se procura, de alguma forma, 
testar e levar o produto à experimentação, comprovando a ideia ou a solução 
desenvolvida nas etapas anteriores. Muito embora essa etapa venha, aqui, ser 
apresentada como a terceira de uma sequência, na realidade, o protótipo pode 
também ser trabalhado ao longo do desenvolvimento do processo do D.T. 
Merece ser dito que o conceito de prototipação deve ser ampliado. Fala-se da 
prototipação de modo não apenas restrito ao protótipo de um produto 
projetado ao estilo CAD, por exemplo, mas também no sentido de outros  
projetos em dimensão tátil, tangível. Além disso, pode-se pensar, também, 
em teste, em experiências de consumo, em desempenhos e em performances 
atinentes à prestação de um serviço. Amplia-se, então, essa compreensão de 
prototipação para tangíveis e intangíveis, como produtos físicos, serviços, 
desempenhos, experimentação, contextos e experiências de aceitação do 
consumidor. Um exemplo clássico que poderia ser mencionado é uma feira 
automobilística, na qual se expõem os próximos lançamentos do setor 
automotivo, através de protótipos que podem acompanhar o conjunto da 
ambientação. 
 
Se observarmos bem, essas três etapas estão contempladas naquelas fases 
apresentadas na Figura 1. Aqui há um detalhamento das etapas, talvez mais 
adequado, no sentido de que elas estão mais amplamente identificadas; A 
primeira explanação desta seção apenas apresentou o que exatamente 
constitui essas fases, de forma aglutinada em três etapas. Assim, trata-se de, 
em seguida, para cada uma dessas três grandes etapas, apresentadas na Figura 
1, explanando um rol de ferramentas e de técnicas que poderão ser úteis. 
 
Limitamo-nos a apresentar as ferramentas e as técnicas pelo simples fato de 
que há muitos outros livros que apresentam o detalhamento de cada uma 
delas. Como já mencionado, o livro de Vianna et al. (2012) traz o 
detalhamento de algumas técnicas citadas. Optamos, aqui, por recomendá-lo, 
pois o consideramos um trabalho louvável e importante para a temática e para 
a reflexão proposta por este capítulo.  
 
Como acréscimo, se o leitor, desejar consultar um livro específico de técnicas 
e de metodologia científica, direcionando o seu interesse para a pesquisa em 
administração, poderá utilizar a obra de Cooper e Schindler que versa sobre 
Metodologia de pesquisa em administração. Para o desenvolvimento da 
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solução, parece adequado pensarmos em duas dimensões válidas: naquelas 
embasadas em critérios de cientificidade e em outras, talvez, menos 
estruturadas, mas igualmente viáveis. Evidentemente, quando o trabalho 
requer uma precisão da informação mais desenvolvida, como é o caso das 
questões de generalização e de representatividade estatística, talvez, seja 
importante destacar que, aquelas embasadas em metodologias científicas são 
as mais indicadas; sobretudo para necessidades de acuracidade informacional 
e de geração de conhecimento cientificamente válido. Assim uma das 
principais contribuições deste artigo é apresentar as técnicas do design 
thinking adaptadas ao uso da administração e da gestão. Utilizamos para isso, 
concepções basilares do design thinking, dos autores citados, revisando e 
interpretando e em alguns casos resignificando com a finalidade de 
aproximação ao campo de estudo da ciência da administração. Isso inclui 
uma revisão e ampliação das técnicas do Design thinking através ciência da 
administração, e embasada em tipologias de pesquisa em administração, as 
quais igualmente forma embasada em fundamentos teóricos. Evidentemente a 
questão prática e teórica, conjuntamente, não foi esquecida.  Vide figura 
ilustrativa. 
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2.3.1 Técnicas, ferramentas, aplicações e usos  
 
 
As técnicas mais utilizadas para cada uma das três grandes etapas do Design 
Thinking serão apresentadas em seguida. Ao notar que não aprofundamos 
uma descrição detalhada, já que a ideia, aqui, é apresentar uma breve 
descrição das ferramentas e das técnicas, de modo que o leitor poderá 
identificar qual poderá aplicar, considerando o reconhecimento da técnica ou 
da ferramenta por meio da descrição e posteriormente buscar ampliar o 
conhecimento na aplicação prática.  
 
Nesse sentido, serão apresentados os possíveis usos para cada uma das 
técnicas e, diante de cada particularidade e da flexibilidade permitida à 
aplicação do Design Thinking, pode-se selecionar as técnicas que serão 
utilizadas. Essa sequência das três grandes etapas parece, de fato, ter coesão e 
permite pensar em um fluxo lógico prático, enquanto que as subseções 
permitem a seletividade diante da escolha das técnicas. Apresentam-se, no 
Quadro 01, as ferramentas e as técnicas mais comuns da etapa da imersão. 
 
 
2.3.1.1 Imersão 
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Quadro 1 - Técnicas do Design Thinking, subfase imersão. 
 

 
 
 
 
 
 

T
é

cn
i

ca
  Descrição Aplicações e usos 

Classificação 
perspectivista 

B
ri
e

ff
in

g
 

Nesta técnica está prevista uma 
descrição do projeto, do 
delineamento e dos seus 
alcances. Procura-se, também, 
estabelecer objetivos e 
identificar qual problema requer 
solução.  

A finalidade da 
técnica é estabelecer 
os limites de atuação 
do projeto e fornecer 
um rumo a ele. 
Podendo, ainda, ser 
apresentado para o 
grupo de pessoas que 
trabalharão no 
projeto. 

Possui 
validade 
enquanto 
técnica.  

P
es

q
u

is
a 

ex
p

lo
ra

tó
ri

a 

Trata-se de uma tipologia de 
pesquisa que tem por objetivo 
ampliar a compreensão acerca de 
uma temática ou de algum 
problema a ser resolvido. Livros 
de pesquisa científica em 
administração poderão fornecer 
um detalhamento mais completo, 
estabelecendo, inclusive, formas 
de coleta de dados, que poderão 
ser entrevistas ou observações 
embasadas em fenomenologia, 
etnografia, entre outras 
metodologias. 

É aplicável toda vez 
que se faz necessário 
ampliar o 
entendimento e a 
compreensão do 
objeto de estudo ou 
do fenômeno. 

Possui 
validade 
científica. 



48 
 

 
 

Quadro 1 - Técnicas do Design Thinking, subfase imersão 
(continuação) 

T
éc

n
ic

a 

Descrição Aplicações e usos 
Classificação 
perspectivista 

P
es

q
u

is
a 

d
e 

fo
n

te
s 

 
se

cu
n

d
ár

ia
s 

Refere-se a toda pesquisa que 
não investiga diretamente a 
pessoa ou o objeto, mas utiliza 
fontes com dados já 
sistematizados, como: revistas, 
jornais, internet e/ou bases de 
dados. 

Sua aplicação é utilizada 
sempre que há o 
objetivo de coletar 
informações de fontes 
complementares para 
melhor entendimento 
sobre a temática ou o 
problema. 

Possui 
validade 
científica. 
 
 

E
n

tr
ev

is
ta

s 
em

 p
ro

fu
n

d
id

ad
e 

São entrevistas que têm por 
objetivo compreender o 
comportamento e os 
sentimentos das pessoas diante 
do problema ou do objeto de 
estudo. Podem ser utilizadas 
sempre que houver a 
necessidade de conhecer a 
concepção das pessoas sobre 
um determinado objeto de 
estudo, entendendo, também, 
os comportamentos e os 
condicionantes atitudinais ou 
subjetivos. 

Aplicável, também, 
como forma de 
compreender em 
profundidade um objeto 
de estudo ou o 
comportamento e a 
compreensão das 
pessoas relacionada ao 
tema de estudo. 

Possui 
validade 
científica. 
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E
n

tr
ev

is
ta

s 
es

tr
u

tu
ra

d
as

 

Possuem o mesmo objetivo 
das entrevistas em 
profundidade, porém com 
caráter menos exploratório, 
uma vez que utilizam 
formulários e questionários 
previamente concebidos, de 
forma a dispor de uma coleta 
de dados que normalmente 
provê dados numéricos e 
objetivos, de enquadramento 
quantitativo. Igualmente, 
sugere-se, nesse caso, utilizar 
livros de metodologia 
científica para apoiar a 
construção dos questionários e 
para a realização das análises.  

Utilizadas, 
normalmente, quando há 
um grande número de 
pessoas que se pretende 
pesquisar. Nesse caso, 
está indicado as 
entrevistas com a 
utilização de 
questionários 
estruturados, para 
posterior tratamento dos 
dados com suporte 
estatístico. 

Possui 
validade 
científica. 
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Quadro 1 - Técnicas do Design Thinking, subfase imersão 
(continuação) 

T
éc

n
ic

a 

Descrição Aplicações e usos 
Classificação 
perspectivista 

D
iá

ri
o

 d
es

cr
iti

vo
 

Consiste na utilização de 
notas, nas quais se deve 
anotar e relatar o dia a 
dia da pessoa, retratando 
a sua vivência e a sua 
experiência. O diário 
descritivo pode ser 
utilizado por um amplo 
período de tempo.  

Serve para obter 
informações sobre uma 
pessoa ao longo de um 
período, podendo ser 
utilizado, também, para 
assuntos dos quais se 
requer detalhamento ao 
longo do tempo e/ou, 
quando o assunto poderia 
causar algum 
constrangimento se fosse 
realizado por técnica da 
entrevista. 

Possui validade 
enquanto suporte à 
aplicação de técnicas 
científicas e 
experimental.Por 
exemplo em um 
diário descritivo de 
observação. 
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F
o

cu
s 

g
ro

u
p
 

Consiste na reunião de 
um grupo de pessoas que 
são entrevistadas em 
conjunto. 
Enquanto são feitas as 
perguntas, as pessoas 
podem responder de 
forma livre e espontânea. 
Pode haver, ainda, uma 
pessoa responsável por 
observar os 
comportamentos diante 
das questões e, até 
mesmo, por gravar as 
discussões em vídeo ou 
em áudio. 

Quando se quer coletar 
informações qualitativas 
de um grupo de pessoas, 
pode-se otimizar a coleta 
de dados. Além disso, por 
meio do diálogo, podem 
emergir subtemas ou 
soluções que 
isoladamente não haviam 
sido pensadas. 

Possui validade 
científica enquanto 
pesquisa qualitativa. 

O
b

se
rv

aç
ão

 

Consiste na observação 
minuciosa de um 
indivíduo ou de um 
grupo de pessoas durante 
um período de tempo, 
anotando, de forma 
estruturada ou livre, tudo 
o que parece ser 
relevante, como reações, 
discursos, ações e 
comportamentos. 

Quando se objetiva uma 
maior compreensão dos 
comportamentos e das 
reações das pessoas, 
coletando informações 
diante do consumo de um 
determinado produto, 
serviço ou um cenário 
social. 

Possui validade 
científica, se 
conduzida de forma 
adequada. 
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Quadro 1 - Técnicas do Design Thinking, subfase imersão 
(conclusão) 

T
éc

n
ic

a 

Descrição Aplicações e usos 
Classificação 
perspectivista 

M
ap

a 
co

n
ce

itu
al

 Consiste na sistematização 
de ideias ou conceitos que 
tanto podem ter sido 
coletados em fontes 
primárias (diretamente do 
entrevistado) como em 
fontes secundárias. 

Quando se fizer 
necessária a organização 
das ideias de uma forma 
que permita a 
categorização, uma vez 
que as ideias se 
apresentam organizadas 
e sistematizadas em um 
diagrama. 

Tende mais à 
técnica 
experimental, mas 
pode, enquanto rede 
semântica, ter 
potencial científico 
dependendo da 
forma como for 
conduzida. 

B
lu

e
p

ri
n

t 

Normalmente utilizado 
para mapear um sistema de 
forma a permitir a análise 
dos fluxos do processo, 
com um detalhamento que 
permite identificar a 
sequência lógica das etapas 
e subetapas do sistema, 
assemelhando-se ao 
fluxograma de 
mapeamento dos processos. 

Pode-se utilizar este tipo 
de diagrama para 
identificar um 
determinado processo 
que será, posteriormente, 
suscetível à 
reestruturação, 
antecedida de uma 
análise com o objetivo 
de melhorar o processo. 

Utilização enquanto 
técnica. 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 
 
2.3.1.2 Ideação 
 

Nesta etapa, destacam-se algumas técnicas usuais e, também, 
algumas técnicas sugeridas. 
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Quadro 2 - Técnicas do Design Thinking, subetapa ideação 
(continua) 

T
éc

n
ic

a 

Descrição  Aplicações 
Classificação 
perspectivista 

B
ra

im
st

o
rn

 

O nome da técnica significa, 
analogamente, temporal de ideias. 
Nesta técnica, o problema ou o 
objeto de estudo é analisado, a 
fim de que sejam encontradas 
soluções ou melhorias. Busca-se, 
primeiramente, levantar o maior 
número possível de soluções ou 
ideias, para apenas depois, 
analisar qual ou quais serão 
efetivamente aproveitadas. 
Pode-se, também, buscar um 
detalhamento mais aprofundado 
desta técnica em materiais online 
ou em livros específicos sobre as 
ferramentas do Design Thinking e 
sobre as ferramentas da 
administração. 

Para projetar 
soluções de 
problemas ou para 
identificar 
melhores 
alternativas e/ou 
ideias com o 
objetivo de 
identificar 
sugestões de 
melhorias.  

Comumente, mas 
não apenas, 
utilizada como 
técnica em 
marketing, 
tendendo ao uso 
técnico-
experimental. 

 
Quadro 2 - Técnicas do Design Thinking, subetapa ideação 
(conclusão) 
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T
éc

n
ic

a 

Descrição Aplicações 
Classificação 
perspectivista 

S
es

sã
o

 d
e 

co
cr

ia
çã

o 

Cocriar significa criar junto. 
Neste caso, a aplicação no Design 
Thinking pode ser implementada 
para cocriar, com os potenciais 
consumidores de um determinado 
produto ou serviço, de modo que 
cada participante de uma sessão 
possa opinar sobre os requisitos 
de projeto e de qualidade que 
devem compor o desenho do 
produto ou o serviço. 
Pode-se, para isso, utilizar 
diversos materiais de forma a 
privilegiar uma abordagem 
interacionista. 

Utilizada em projeto 
de produtos, 
serviços, redesenho 
de projetos e 
soluções.  

Tende ao uso 
experimental, a 
não ser que seja 
suportada por 
alguma técnica 
científica. 

M
at

ri
z 

S
W

O
T

  

Refere-se ao acrônimo inglês que 
trata-se do mapeamento das 
forças, das fraquezas, das 
ameaças e das oportunidades de 
um determinado produto, serviço, 
empresa e/ou projeto. De um 
modo mais amplo, ela permite, 
inclusive, que uma empresa ou 
um setor consiga visualizar as 
forças e as oportunidades, com 
vistas a valorizá-las, e as ameaças 
e as fraquezas, com o objetivo de 
minimizá-las. 

Utilizada para 
mapear os itens 
correspondentes às 
potencialidades e às 
fragilidades a fim de 
projetar estratégias 
de melhoria. 

Uso enquanto 
técnica e 
ferramenta de 
análise.  

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 
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2.3.1.3 Prototipação 
 

Nesta etapa, destacamos algumas práticas usuais no Design Thinking 
no que refere à prototipação, incluindo, também, algumas novas ideias e 
aplicações. 

 
Quadro 3 - Técnicas do Design Thinking, subetapa prototipação 
(continua) 
 

T
éc

n
ic

a 

Descrição Aplicações 
Classificação 
perspectivista 

P
ro

je
to

 e
 d

es
cr

iç
ão

 

Sugere-se esta técnica 
para retomar, agora 
com as informações já 
delineadas, as 
conclusões levantadas 
na etapa de imersão, e o 
desenvolvimento da 
ideia realizada na fase 
de ideação.  

O objetivo aqui é retomar a 
descrição e os próprios 
objetivos estabelecidos para o 
projeto. É utilizável entre o 
projeto e a ação, como forma 
de realinhamento do projeto 
inicial. 

Tende a ser 
usado enquanto 
técnica. 
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F
lu

xo
g

ra
m

a 
d

o
 p

ro
ce

ss
o 

Consiste em mapear as 
etapas do fluxo dos 
processos de modo a 
descrevê-las com uma 
linguagem visual. 
 

Pode ser utilizado quando se 
necessita conhecer a atual 
situação a fim de mapear o 
processo etapa a etapa, 
podendo, ainda, diagnosticar 
os pontos críticos. Neste caso 
da prototipação, pode-se 
estabelecer um fluxograma 
para o desenvolvimento das 
etapas e um mapeamento de 
todo o processo de 
implementação, de forma a 
detalhar as etapas de 
prototipagem. Que podem 
conter prototipagens voltadas 
aos tangíveis, incluindo 
projetos ao estilo CAD, bem 
como combinar etapas de 
prototipagem de intangíveis, 
como é o caso de 
performances (desempenhos) 
voltados serviços. Podendo 
ainda utilizar-se do blueprint.  

Tende a ser 
utilizado 
enquanto técnica 
ou ferramenta. 

P
la

n
o

 d
e 

aç
ão

 

Um dos tipos mais 
usuais de plano de ação 
é o 5W2H, que consiste 
em estruturar a ação 
estabelecendo etapas e 
subetapas para a 
consecução dos 
objetivos. É possível 
obter um modelo deste 
plano de ação na 
internet. 

Pode ser utilizado quando a 
complexidade ou o número de 
atividades, tarefas e subtarefas 
e, também, quando se requer 
certo controle das ações a 
serem implementadas.  

Tende a ser 
utilizado 
enquanto técnica 
ou ferramenta de 
gerenciamento e 
de auxílio ao 
planejamento. 

Quadro 3 - Técnicas do Design Thinking, subetapa prototipação 
(continuação) 
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T
éc

n
ic

a 

Descrição Aplicações 
Classificação 
perspectivista 

T
ea

tr
al

iz
aç

ão
 

Também conhecida como 
encenação, consiste em 
representar, simulando 
situações reais na 
prestação dos serviços e na 
operação. Esta técnica 
requer que os participantes 
tenham plena informação 
de que estão em um 
ambiente que simula a 
situação real da operação 
de serviços cujo objetivo é 
testar situações que 
realmente podem ser 
factíveis na prestação do 
serviço que se pretende 
implementar. 
 
 

Quando for necessário 
testar situações reais e 
treinar o 
desenvolvimento de 
soluções de problemas. 
Também, quando for 
necessário simular os 
processos de compra ou 
de operação de modo 
sistêmico para uma 
posterior aplicação real. 

Apresenta um uso 
diverso, artístico e 
potencial em 
processos 
experimentais, 
entendida como um 
auxílio aos 
processos de 
desenvolvimento de 
ideias e, por 
conseguinte, em 
design service entre 
outras 
possibilidades.  
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P
ro

to
tip

aç
ão

 d
o

s 
ta

n
g

ív
ei

s 
 

Quando o produto ou a 
solução desenvolvida 
requer testagem em âmbito 
tangível, os protótipos 
poderão ser uma 
alternativa. Para além dos 
protótipos, há, também, a 
possibilidade de uso de 
maquetes. 
 

Quando é necessária e 
possível a testagem por 
meio de evidências 
físicas (modelos, 
protótipos e maquetes). 

Tende ao uso técnico 
e em áreas 
associadas ao 
desenvolvimento de 
produtos, 
engenharia, 
arquitetura, arte e, 
até mesmo, uso 
experimental. 

 
Quadro 3 - Técnicas do Design Thinking, subetapa prototipação 
(conclusão) 

T
éc

n
ic

a 

Descrição Aplicações 
Classificação 
perspectivista 

E
xp

er
im

en
to

s 
em

 
vi

rt
u

al
id

ad
es

: 
re

al
id

ad
e 

vi
rt

ua
l 

e 
re

al
id
ad

e 
au

m
en

ta
d

a. 

As tecnologias têm 
apresentado evolução de tal 
maneira que podem vir a 
ser utilizado, em maior 
volume, os softwares e as 
soluções de realidade 
virtual e de realidade 
aumentada para aproximar 
o usuário de uma 
experiência. 

Em todas as situações 
em que as tecnologias 
possam contribuir para 
simular ambientes 
virtuais ou, inclusive, 
aprofundar a 
experiência de 
consumo por meio da 
realidade aumentada. 

Seu uso tende à 
técnica, embora 
possa ter suporte e 
aproximações em 
ciências. 

Fonte: Os quadros 1, 2 e 3 foram desenvolvidos pelos autores deste capítulo 
com base nos autores citados, principalmente no campo do Design Thinking e 
da Administração. 
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Obs.: As observações que se referem às classificações são tentativas de 
sistematização e estão sujeitas a perspectivas analíticas dos autores. Tendem 
a não ser estáveis, caso evoluam no sentido de pertencimento às ciências, 
especialmente àquelas classificadas como experimentais.  
 
2.4 UTILIZAÇÕES DO DESIGN THINKING NAS ORGANIZAÇÕES 

 
As organizações estão descobrindo que investimentos estritamente exclusivos 
em ciência e tecnologia podem não trazer os retornos necessários. 
Considerando isso, as organizações podem usar o pensamento do design para 
explorar novas maneiras de conceber os produtos e os serviços e associá-los 
às pesquisas científicas e tecnológicas 
 
A inovação é o maior desafio das organizações que têm na criatividade dos 
participantes a base possível da solução de problemas complexos. Drucker 
(2003) distingue a inovação da invenção e da descoberta, indicando que a 
inovação não se caracteriza apenas pela aquisição de conhecimento, mas por 
possibilitar um novo desempenho econômico em uma empresa, na busca por 
oportunidades e recursos, antes mesmo das abordagens mais tradicionais se 
esgotarem. Em outras palavras, o D.T. promove a inovação centrada no 
usuário, exigindo colaboração, interação e abordagens práticas para encontrar 
as melhores ideias e soluções. 
 
De fato, segundo Brown (2009), o caminho para conseguir a solução ideal 
passa por desvendar a necessidade dos clientes ao avaliar soluções 
tecnologicamente confiáveis e elaborar uma estratégia de negócio ou de 
solução viável, de modo a ser convertida em valor para o consumidor e em 
oportunidade de mercado para a empresa. 
 
A gestão intensiva nas fases de ideação e implementação pode ser realizada 
com o envolvimento conjunto de diferentes áreas, como, por exemplo, ao 
trabalhar com modelagens financeiras, fazer a organização se capacitar para 
os riscos, reconhecendo que os diferentes tipos de inovações exigem 
diferentes estratégias de gestão e investimentos.  
 
Por outro lado, a abordagem do D.T. atinge, também, o terceiro setor, no 
momento em que Brown, em seu livro, Change by Design, acrescenta que a 
inovação não é apenas para incrementar o lucro e para conquistar o cliente 
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potencial, mas abrange comunidades, tendo como exemplo a assistência 
médica acessível a preços acessíveis para as pessoas carentes e, também, 
através de organizações não governamentais ou, como os parceiros de 
fundações de caridade. Dessa forma, percebe-se a aplicação do D.T. inclusive 
em organizações do terceiro setor. 
 
Independente da organização, uma inspiração constante nos cenários de 
escassez de recursos pode ser “fazer mais com menos”, levando em conta a 
natureza, a economia e o meio ambiente, sem desconsiderar fundamental 
respeito aos as necessidades humanas de forma ampla. 
 
2.5 O DESIGN PARA O APRIMORAMENTO DE PRODUTOS E 
SERVIÇOS 
 
De modo geral, e em diferentes setores, portanto, o design thinking pode ser 
utilizado como uma possível solução inclusive para aprimoramento de 
produtos e serviços. Ward, Runcie e Morris (2009), em uma visão integral e 
filosófica do Design Thinking, ampliam a compreensão desse conceito ao 
constatar que, para além do aprimoramento dos produtos, dos serviços, o 
D.T. pode auxiliar a organização a fazer as coisas da maneira mais 
apropriada, contribuindo para melhorias que tornem os processos e os 
produtos mais dinâmicos na entrega do que é valorizado pelo consumidor ou 
aos utilizadores desses produtos e serviços, inclusive com potencial de 
valorização para a marca. Além disso, esses mesmos autores ressaltam a 
importância e os benefícios do uso de materiais mais eficientes e do 
aprimoramento e da eficiência dos sistemas. Pensa-se, então, inclusive em 
uma perspectiva de respeito ao ecossistema. 
 
O Design Thinking é, também, um processo que privilegia as testagens e as 
interações na busca de soluções para as organizações. Diversas são as 
estratégias utilizadas para implementar essas ideias. Além disso, o erro 
também é visto como parte do processo de desenvolvimento e aplicação do 
D.T. Podemos pensar, porém, que o erro deve ser calculado na medida 
consequencial. Por exemplo, é logicamente preferível falhar durante um 
produto que está sendo testado, a falhar em uma operação organizacional. 
Assim, a “falha” que poderá ocorrer no desenvolvimento de alguma solução 
ao aplicar o Design Thinking parece ter um sentido de testagem controlada e 
monitorada no sentido de encontrar melhores alternativas, implantando 
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aquela que for mais viável em uma escala maior. A prototipagem também é 
uma fase de implementação das ideias do Design Thinking e parece perpassar 
por um raciocínio similar. 
 
 
2.6 VALOR, VISÃO, PERSONALIDADE NO DESIGN THINKING E NO 
MARKETING 

 
Na construção ou no reforço da identidade da marca, destaca-se que os 
valores, as visões e as personalidades devem ser levadas em conta. Mas o 
que, afinal, queremos dizer com construção de uma identidade ou reforço da 
identidade da marca? Para responder a essa questão, é preciso falar do 
marketing. Um dos conceitos-chave do marketing diz respeito à entrega de 
valor para o consumidor. Por valor, aqui, entende-se o que o cliente valoriza 
na aquisição de um produto ou de serviços, suas qualidades, seus atributos de 
qualidade, ou seja, os atributos que tornam um produto ou um serviço 
valorizado na perspectiva do consumidor.  
 
Retomando ao questionamento sobre o que significa identidade para a marca, 
afirma-se que é a coerência no reconhecimento da marca e o alinhamento da 
identidade aos atributos e aos valores que o cliente valoriza, ou seja, é 
necessário haver um perfeito alinhamento entre o que o cliente considera e o 
que a identidade da marca representa para ele. Nessa explanação e 
argumento, entende-se que a visão é uma espécie de perspectiva analítica do 
cliente, o que ele valoriza em um produto ou em serviços. Sobre a 
personalidade do consumidor, entendemos, sob análise da teoria do 
marketing, o público-alvo, o cliente-alvo.  
 
Nessa mesma linha de pensamento, o conjunto de características de 
personalidade psicossociais e comportamentais deve ser focalizado, 
entendido e assimilado pela organização, e esse processo abrange a coleta de 
informações, a compreensão das necessidades e dos desejos do consumidor, o 
desenvolvimento de produtos e a entrega de valor ao consumidor. Por todo 
esse processo perpassa o trabalho do marketing.  
 
 
 
 



62 
 

 
 

 
Falamos da 
personalidade na 
perspectiva da 
organização que olha 
para os seus clientes e 
potenciais clientes e 
busca assimilar o fator 
motivante da compra 
ou o fator que 
configura algum item 
valorizável pelo 
cliente. Agora, cabe 
ressaltar a 
personalidade da 
marca, ou seja, trata-
se de uma perspectiva 
inversa, que aborda 
como o cliente ou o 
consumidor percebe a 

marca e qual o significado que ele atribui a ela. Dessa forma, podemos, por 
exemplo, na identidade visual de uma marca, ou, até mesmo, se restringirmos 
à análise à um logotipo, podendo-se partir da seguinte ideia: Que imagem 
mental é construída pelo consumidor ao deparar-se com o logotipo de uma 
determinada empresa? Esse conjunto de imagens mentais vem a contribuir 
para o reforço das qualidades do produto ou dos serviços e, ainda, para uma 
identificação. Diante do seguinte questionamento: Há alguma aderência aos 
atributos de qualidade que o cliente valoriza? Se a resposta for sim, parece 
adequado pensar que o logotipo usado neste exemplo hipotético contribui 
para reforço e para a identidade de uma marca.  
 
É possível concluir, também, que deve haver um alinhamento e uma 
coerência entre aquilo que a empresa coletou de informações sobre seu 
cliente-alvo, a forma como ela as interpreta e o output. Neste caso, uma 
marca deve contribuir para a valorização da identidade organizacional 
expressa e representativa das expectativas do consumidor, no sentido de 
reforçar a imagética e expandindo, possivelmente, para a identidade geral de 
uma marca e para o seu alinhamento como o que é de valor para o 
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consumidor. 
 
Nesse sentido, o Design Thinking parece fornecer subsídios necessários às 
organizações, aos gestores, às pessoas que trabalham com o desenvolvimento 
de produtos e serviços, e aos que trabalham, direta ou indiretamente, em 
atividades nas quais o marketing esteja presente. 
 
Há ressalvas quanto à utilização das técnicas de Design Thinking: não se 
aplica a todas as situações, ou seja, seu uso requer cautela. Não parece 
adequado, por exemplo, envolver pessoas como partícipes de um processo de 
simulação sem que elas saibam como, qual a extensão e a intenção do 
exercício simulado (referindo-se aqui a técnica de teatralização, como 
exemplo). Há, então, um limiar ético que exige reflexão e diálogo antes da 
aplicação de qualquer técnica. 
 
 
2.7  CONVERGÊNCIA ENTRE DOIS CAMINHOS, NOS NEGÓCIOS: O 
LÓGICO E O CRIATIVO 
 
Entende-se aqui, em pensamento comparado análogo e hipotético, um 
caminho lógico e um caminho criativo, nos negócios. Possível de extrair 
significados. Em pensamentos lógicos, determinísticos e estáveis e, por outra 
perspectiva, caminhos instáveis, turbulentos, altamente dinâmicos, não 
estruturados. Respectivamente lógico e criativo. Em modelos cartesianos, 
estruturados e determinísticos, e outro nos quais parece haver espaço para um 
ambiente que considere os modelos não lineares e complexos.  
 
Muito embora a criatividade em si enquanto concepção teórica axiomática 
trafega não só em ambientes complexos, assim como, não está restrita tão 
somente a este, pois também pode ser compreendida por modelos 
determinísticos em algumas situações onde o objetivo é mais pontual e 
restrito.  
 
Além disso, a criatividade é entendida como uma atitude capaz de gerar 
insights, levantar alternativas para a solução de problemas, e servir como 
primeiro passo para a inovação.  
Está, aqui, sendo pensada como um mecanismo de reconciliação entre essas 
duas abordagens. Dá-se, portanto, espaço para o pensamento complexo. 
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Encaminha-se o pensamento aplicado ao management, aos percursos das 
possibilidades, das alternativas, do desenvolvimento em face à 
imprevisibilidade do futuro.  
 
 
2.8  DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS: INOVAÇÃO, 
PROCESSOS, RESOLUÇÃO  DE PROBLEMAS  
 
O Design Thinking pode ser uma possibilidade na busca por alternativas ao 
desenvolvimento de produtos, ao desenvolvimento e ao aprimoramento de 
processos e para a resolução de problemas. Considerando o potencial da 
criatividade e dos processos desencadeados pelo D.T. e seu potencial de gerar 
inovação, tanto do produto quanto do processo, em uma acepção ampliada, é 
possível pensar na inovação inclusive em sistemas sociais.  
 
Entendemos que as técnicas, as etapas e o processo do Design Thinking já 
foram delineadas em seção própria, motivo pelo qual consideramos 
minimamente o suficiente para esclarecer que essa ferramenta pode ser uma 
alternativa coadjuvante para o desenvolvimento organizacional. Sugerimos, 
ao definir ferramentas e processos, mas, evidentemente, o leitor não precisa 
ater-se exclusivamente a este material e estas concepções apresentadas. Há 
inúmeras outras ferramentas da administração, do Design Thinking, da 
engenharia e de outras áreas do conhecimento que poderão ser coadjuvantes 
na consecução dos objetivos voltados ao aprimoramento organizacional.  
 
2.8.1 Design Thinking e as empresas de consultoria 
 
As empresas de consultoria ou os consultores autônomos também podem 
beneficiar-se com o uso do D.T.. Muitas das técnicas listadas podem ser 
utilizadas para diferentes soluções almejadas pela organização. Muitas vezes, 
o consultor é o encarregado de prover soluções. Algumas técnicas são 
especialmente válidas para recolha de informações e para o entendimento das 
realidades e contextos organizacionais. No caso do brainstorm, por exemplo, 
há uma possibilidade de usá-lo na busca de soluções alternativas para 
problemas, e, para a criação de novos negócios e produtos. 
 
A fase das testagens, por exemplo, também merece a atenção dos utilizadores 
dessas técnicas listadas, algumas possibilitam verificar reações frente ao 
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consumo, observando a aceitação de um determinado produto. 
 
Embora haja muitas alternativas, uma das questões chave que envolvem a 
consultoria, parece ser o atendimento das necessidades da organização. Além 
desse simples atendimento das necessidades, que, muitas vezes mostra-se 
míope diante de diversas outras possibilidades, o uso da imaginação e da 
criatividade, na busca de alternativas, para além de outras fontes, como é o 
caso da pesquisa de mercado, parece representar uma boa opção para iniciar o 
pensamento organizacional voltado a performance e aprimoramento 
organizacional. 
 
2.9 O EMPREENDEDORISMO E O DESIGN THINKING 
 
 

Empreender 
consiste em 
criar algo 
novo, sendo 
que esse 

termo, 
normalmente, 

está mais 
associado à 
criação de um 
novo negócio. 
De fato, 

parece menos provável a criação de um negócio completamente novo. Alguns 
podem pensar que há apenas o aprimoramento de modelos de negócios já 
existentes. No entanto, se o negócio em questão for completamente novo, 
podemos pensar que poderia estar associado à inovação, ou que tem uma base 
tecnológica representativa de uma nova tecnologia, até então não disponível 
naquele mercado. Há, ainda, o intraempreendedorismo, quando as mudanças 
e o elemento a ser empreendido encontram-se no ambiente interno da 
organização. Assim, parece não importar muito a qual categoria pertence o 
ato de empreender, uma vez que esta obra considera mais importante a ação 
de empreender do que a inação, pensando, nesse sentido, na ação 
empreendedora. O D.T, por conseguinte, pode ser testado como um auxílio 
no desenvolvimento da ação empreendedora.  
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Antes disso, é conveniente e necessária uma ressalva: se, por um lado, a ação 
empreendedora é louvável, pois pode trazer benefícios a toda a sociedade, por 
outro, uma boa dose de prudência é necessária para avaliar as atitudes 
empreendedoras. Não só das ações empreendedoras, afinal, faz-se necessário 
pensar na perspectiva do outro, de modo a refletir de que forma o cliente e a 
sociedade de modo geral a percebe, e de que modo a ação empreendedora 
pode ou poderia contribuir para o bem-estar coletivo. Ainda, a questão da 
minimização dos riscos e também do compromisso com a ética é realmente 
necessário. 
 
Voltamos a projeção de aplicação em novos negócios: sabe-se que o cliente 
sempre está em busca de novos produtos e soluções. Dessa forma, uma das 
primeiras possibilidades no sentido de responder a essas expectativas é 
analisá-las. Há, na primeira etapa, algumas ferramentas que podem ser úteis 
para o levantamento dessas informações, no entanto, havendo uma 
necessidade de informações ainda mais segura, convém recorrer a métodos 
científicos. Foi por esse motivo que algumas das técnicas utilizadas nesta 
exposição de ferramentas buscaram uma aproximação com as metodologias 
de pesquisa em administração. Há muitos bons livros específicos para essa 
finalidade, quando esse for o objetivo principal e seja requerido acuracidade. 
Entretanto, há aqui um rol de técnicas e ferramentas que podem ser testadas, 
enquanto “solução”, através do Design Thinking. 
 
2.10 A UTILIZAÇÃO DO DESIGN THINKING NOS AMBIENTES 
EDUCACIONAIS 
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Nos ambientes educacionais, o design centrado no humano é uma 
possibilidade de pensar o design instrucional. Nestes aspectos, envolvendo 
reflexões sobre caminhos curriculares possíveis, muitos elementos podem ser 
tratados como temas transversais a serem desenvolvidos. E, somente ao fazer 
uma crítica à disciplina, para discutir e questionar o que cientificamente for 
inquestionável, será possível avançar e construir novas descobertas e novos 
conhecimentos, até então submersos, utilizando a sabedoria já adquirida na 
perspectiva de abranger conceitos morais em vez de puramente eficientes.  
 
As redes do processo educacional precisam abranger outras áreas do 
conhecimento, diferentes formas de ver o objeto de estudo. Centrar atenção 
ao ser humano, promovendo, a interdisciplinaridade e a dialógica dos 
princípios do ensino e das metodologias ativas, também parecem elementos 
fundamentais do pensar da educação contemporânea. O sistema educacional, 
então, pode utilizar o design thinking em diversas etapas do pensar a 
educação na contemporaneidade, seja na sala de aula seja fora dela. Pode-se 
então pensar em temas ou temáticas a serem tratadas e desenvolvidas nestes 
ambientes, na sala de aula enquanto um buscar de soluções e testagens 
pedagógicas orientadas em temáticas e no ambiente organizacional 
envolvendo questões de planejamento de ações e melhores soluções 
organizacionais.  

 
2.10.1  Discussão do uso do D.T. em perspectiva acadêmico-teórica 
versus prática organizacional 
 
A perspectiva acadêmico-teórica encontra, nesta forma de pensar e de acordo 
com o INSTITUTO EDUCA DIGITAL (2017), uma necessidade prática e 
aplicável do Design Thinking na abordagem do ensinar e do aprender.  
 
Além disso, constata-se que os estudantes de Administração, por exemplo, 
ficariam com o pensamento alheio aos produtos e aos serviços reais, não 
fosse essa eminente necessidade da aplicabilidade do que se ensina e o que se 
aprende. Então, como utilizar ideias do D.T. para gerar inovação às 
organizações? Como criar perspectivas acadêmicas mais satisfatórias para os 
indivíduos e para servir melhor à sociedade? 
 
É preciso saber lidar com dados, números, com sistemas contábeis, entender 
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um balanço e muito mais. No entanto, esses conhecimentos por si só não são 
suficientes para refletir a complexidade da organização. Nas organizações, 
iniciar reflexões do design a partir da experiência pessoal e adentrar a 
complexidade das organizações, em direção a real necessidade, produzindo 
sínteses, é uma necessidade a ser desenvolvida mais amplamente. 
 
O design foi entendido como um novo modelo de pensamento adequado para 
lidar com a complexidade do mundo atual no âmbito dos negócios e nas áreas 
de saúde, educação e habitação (PINHEIRO, 2011). Uma interpretação 
consciente refere-se a considerar essa assertiva no campo da possibilidade. 
 
Voltando às questões formuladas anteriormente, pode-se dizer que tanto nas 
organizações quanto no âmbito educacional há um constante aprendizado e 
uma ampla variedade de interações. Assim, o D.T. pode permitir um processo 
constante de inovação, já que trabalha com a possibilidade ou com a previsão 
do erro e acaba gerando aprendizagens e ideias rápidas, buscando entender as 
necessidades do outro e propondo soluções em experiências e aplicações no 
campo de trabalho e, até mesmo, de pesquisa, perpassando pela amplitude 
teórica e prática da usabilidade das soluções desenvolvidas. E, é neste aspecto 
da usabilidade, ou seja, uma ideia que pode ser aplicável e potencialmente 
útil é que reside a possibilidade de contribuição do design thinking em 
convergência e transposição à inovação. 
 
2.11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Este capítulo buscou apresentar uma breve exposição do Design Thinking, 
procurando apresentar o mínimo necessário para permitir uma breve reflexão 
sobre a busca de soluções para as organizações e utilizando-se, para isso, de 
metodologia atinente e específica. Partiu-se de uma perspectiva similar ao 
utilitarismo, no sentido de buscar o desenvolvimento de alternativas 
organizacionais de forma instrumentalizada com relação ao uso das 
ferramentas, a fim de buscar, na concepção ampla do Design Thinking, 
subsídios que podem ser úteis às pessoas, às organizações e, de modo geral, à 
sociedade.  
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3. AS BASES DOS SISTEMAS DE INOVAÇÃO 
 

Isidoro Ciconet Fº. 
 
 
3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS DO CAPÍTULO 
 
 

 revolução tecnológica iniciada em meados da década de 1970 nos 
países desenvolvidos trouxe mudanças radicais para a economia 
mundial na década de 1980. A revolução da microeletrônica, que deu 

origem às novas tecnologias de computadores, telecomunicações e mecânica 
de precisão, provocou e vem provocando mudanças profundas em toda a 
extensão das cadeias produtivas. 
 
Essas inovações tecnológicas, que abrangem os avanços em informática, 
telecomunicações, engenharia de sistemas e de softwares, conhecidas como 
tecnologias de informação e comunicação (TICs), geraram o novo paradigma 
tecnoeconômico1 marcado pelo aumento da velocidade e pela melhoria da 
qualidade no processamento, na manipulação, no armazenamento e na 
transmissão de informações e inovações organizacionais relacionadas. Isso 
tudo, aliado ao debate sobre a globalização, a internacionalização dos 
mercados e o crescimento da concorrência internacional, colaborou para 
reforçar o interesse relacionado à geração, à disseminação e à utilização do 
conhecimento para o desenvolvimento econômico atual. 
 
Esse quadro assinala densas mudanças tecnológicas e organizacionais. 
Alguns autores convencionaram denominá-lo como “nova economia baseada 
em conhecimento” 2. Resumidamente, é o movimento originado do intenso 
processo de disseminação de novas tecnologias de informação e comunicação 

                                                 
1
O paradigma tecnoeconômico foi proposto, em sua origem, por Christopher 

Freeman e Carlota Perez (1988). 
2Nova Economia Baseada em Conhecimento (FORAY; LUNDVALL, 1996); Nova 
Sociedade da Informação (CASTELLS, 1997); Economia do Aprendizado 
(LUNDVALL; BORRÁS, 1997); entre outros. Utilizando a terminologia de 
“quadro” no sentido de panorama e de situação. 

A
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que tem influência sobre os diferentes aspectos das organizações, sendo o 
conhecimento considerado o ativo e o recurso principal, e a aprendizagem, o 
processo que origina e integra o conhecimento especializado. Nesse sentido, 
a aprendizagem seria a fonte da inovação e o processo que permite aprender, 
esquecer e mudar, adotando coisas novas. 
 
A revolução da tecnologia da informação, em conjunto com os fundamentos 
da transformação estrutural da economia, aponta para uma “economia da 
informação” baseada na habilidade de criação de conhecimento novo e na sua 
aplicação às diversas e efetivas formas da atividade humana, por meio de 
procedimentos tecnológicos e organizacionais do processamento de 
informações (CASTELLS, 1993). 
 
A inovação é uma questão de conhecimento criada por meio da combinação 
de diferentes conjuntos de conhecimentos e, dificilmente, está associada 
apenas a uma tecnologia ou a um mercado, mas a uma gama de 
conhecimentos que são arranjados em uma dada configuração. A geração, a 
difusão e a utilização do conhecimento estão vinculadas a uma visão 
sistêmica do processo de inovação que depende, principalmente, do 
aprendizado por interação entre agentes (LUNDVALL, 1988, 1992). 
Referindo-se aos Sistemas Nacionais de Inovação (SNI), ou seja, ao ambiente 
no qual a dinâmica de conhecimentos, a interação e a aprendizagem entre os 
atores faz a inovação emergir e produzir resultados. 

 
3.2 SISTEMA NACIONAL DE INOVAÇÃO 
 
O termo Sistema Nacional de Inovação (SNI) surge, pela primeira vez, em 
um trabalho de Freeman (1982) para a OECD3, aparecendo, posteriormente, 
no livro desse mesmo autor (1987) e nas obras de Lundvall (1992) e Nelson 
(1993). As publicações desses autores sinalizam o momento do surgimento 
de um novo campo de estudos sobre inovação a partir de uma abordagem 
holística e com ênfase na interdependência entre as organizações e as 
instituições que a influenciam e na formulação de políticas públicas 
(FAGERBERG; SAPPRASERT, 2011). 
 

                                                 
3 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Mais 
informações disponíveis em:<http://www.oecd.org>. 
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O termo “sistema” procura demonstrar que a abordagem ampla do SNI retrata 
a natureza sistêmica da atividade inovativa, na qual o conhecimento e o 
aprendizado interativo ganham destaque4, e as firmas interagem 
intensivamente com diversos atores fora de seus limites organizacionais, 
indicando, inclusive, que tal interação ocorre dentro de um contexto 
institucional, mas também nacional e específico. 
 
O termo e conceito 
“inovação”, por sua vez, 
tem por base a obra de 
Schumpeter (1982), na 
qual, de um modo geral, a 
inovação é entendida 
como o fator que leva à 
mudança econômica e 
que caracteriza o 
desenvolvimento 
econômico, estando, 
também, associada à 
dinâmica capitalista e aos ciclos econômicos. Assim, o SNI seria 
caracterizado como um sistema social, vivo, aberto e evolucionário, cujo 
propósito geral é promover o desenvolvimento econômico em um sentido neo 
schumpeteriano. 
 
A abordagem dos sistemas de inovação proporciona ensinamentos sobre 
elementos relacionados à capacidade inovativa das firmas nacionais, às 
possibilidades de financiamento, às relações entre as empresas e as 
universidades e institutos de pesquisa, à formação de pessoal qualificado, à 
capacidade de absorção das tecnologias e das práticas das firmas 
multinacionais por parte das firmas nacionais e outros efeitos. Lundvall 
(1992) considera que o SNI amplo compreende todas as partes e aspectos da 
estrutura econômica e do arcabouço institucional que afetam os processos de 

                                                 
4
A corrente de pensamento “Economia da Inovação” reforça a função do 

aprendizado por interação, o caráter localizado da inovação e as pesquisas 
relacionadas ao SNI (FREEMAN, 1982, 1987;LUNDVALL, 1992) e aos planos 
regional e local (CASSIOLATO; LASTRES, 1999;COOKE, 1994; COOKE; 
MORGAN, 1998; EDQUIST, 1997; FREEMAN, 1995). 
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aprendizagem, a busca e a exploração de inovações. Nesse sentido, a ideia de 
SNI envolve não só uma rede de instituições de suporte de P&D (Pesquisa e 
Desenvolvimento), mas também uma rede de interações, especialmente as 
ligações entre usuário e produtor, sistemas de incentivo e apropriação, 
relações de trabalho e um conjunto de instituições e políticas governamentais. 
Freeman (1995) caracteriza o SNI amplo como uma rede de instituições dos 
setores público e privado cujas interações iniciam, importam, modificam e 
difundem as novas tecnologias. Destaca-se ainda, a importância da 
constituição de arranjos institucionais públicos e privados que possam vir a 
contribuir para a criação de competências tecnológicas específicas e para o 
processo de aprendizagem baseado em interação. Ademais, as atividades 
inovativas das firmas são expressivamente influenciadas pelo sistema de 
inovação de seus países de origem, corroborando com uma forte tendência à 
internacionalização das empresas e à crescente transnacionalização de 
programas públicos de apoio à P&D.  
 
O caráter sistêmico da atividade inovativa, no qual o conhecimento e o 
aprendizado por interação são destacados, prevê que o desenvolvimento 
econômico das regiões está alicerçado na ampliação das estruturas de 
tecnologias físicas, e, especialmente, na ampliação de tecnologias sociais. 
 
Entende-se que as estruturas de tecnologias físicas são, em geral, novos 
dispositivos, equipamentos, inovações tecnológicas oriundas, geralmente, de 
atividades laboratoriais de P&D. As estruturas de tecnologias sociais são 
originadas das interações e da divisão de trabalho entre cientistas e várias 
outras composições estabelecidas pela coordenação e pela direção. Assim, 
entende-se que o crescimento econômico envolve a coevolução de 
tecnologias físicas e sociais (NELSON, 2008a). 
 
O aspecto institucional traz à tona, ainda, uma discussão recente decorrente 
das transformações oriundas das novas tecnologias da informação e da 
crescente dês regulação dos mercados financeiros, cuja interação dinâmica 
responde pelos contornos da “globalização” como a fase mais avançada do 
processo histórico de internacionalização. 
 
A nova realidade que emerge vem acompanhada de importantes impactos 
econômicos, sociais e políticos, os quais permitem desenhar um quadro 
aproximativo do capitalismo contemporâneo. Nesse sentido, discussões sobre 
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a função dos governos e das políticas econômicas se acentuam, colocando 
frente a frente os posicionamentos do liberalismo econômico e os defensores 
da falácia da completa capacidade de autorregulação dos mercados. As 
sociedades de mercado não são consequência do acaso ou da evolução, mas 
do artifício da intervenção política sistemática e recorrente (POLANYI, 
1980). 
 
Uma questão importante é a dos atores que compõem as chamadas 
“tecnologias sociais”, como, por exemplo, as instituições educativas e de 
formação (os sindicatos, as associações profissionais e as entidades de 
pesquisa e desenvolvimento tecnológico). Nesse aspecto, autores como 
Bennett (1998) e Bellini (2000) estudam essas instituições por diversos 
ângulos, tais como, quais são suas características, a quem beneficiam e como 
atuam. Não obstante, dividem-se, basicamente, em duas categorias principais: 
instituições com a missão de prestar serviços e instituições que influenciam o 
ambiente em que estão inseridos os aglomerados. As instituições com 
características de prestar serviços5 são associações para responder às 
demandas individuais e específicas dos seus membros. Com efeito, essas 
associações podem tornar-se empresas de serviços e negócios e contribuir 
para a competitividade de seus membros, preenchendo lacunas de 
conhecimento atinentes e relativas aos negócios, às informações, às 
capacitações, às consultorias e aos serviços afins. 
 
Por outro lado, as instituições que influenciam o ambiente têm como foco 
agir coletivamente em benefício de interesses de todos ou, pelo menos, da 
maioria de seus membros colaboradores. Em geral, são associações criadas 
por membros do setor que atuam voluntariamente, como é o caso das 
associações empresariais que tratam de questões com os organismos de 
governo como as políticas de impostos, os financiamentos para o setor, os 
suprimentos e outros. Na realidade, ambas as instituições se caracterizam por 
prestar “serviços de apoio e fomento”. Porém, uma pode auxiliar 
individualmente, enquanto que a outra auxilia as firmas de um mesmo setor 
de forma coletiva. 

                                                 
5Bellini (2000) denomina “real services”, originada da expressão italiana 
“servizireali”. Na língua inglesa, são encontradas expressões como “industrial 
extension services”, “manufacturingextensionservices”, “supportservices” e 
“businessservices”. 
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3.3 DIMENSÃO REGIONAL DOS SISTEMAS DE INOVAÇÃO 
 
Além das extensões do conhecimento, da interação e da aprendizagem, outro 
aspecto no processo de desenvolvimento das SNIs e da inovação diz respeito 
à noção de proximidade territorial, destacando-se a importância da instância 
local como locus de geração e difusão de capacitações específicas que 
convergem para o desempenho inovativo e para as relações entre os agentes 
econômicos. A dimensão geográfica da inovação passou a merecer atenção a 
partir do avanço e dos resultados positivos dos chamados distritos industriais 
(aglomerações de empresas localizadas). 
 
A partir da observação dos distritos industriais surgidos na Itália no período 
do pós-guerra (chamada Terceira Itália), verificou-se a necessidade de 
analisar o desempenho de pequenas unidades de produção que, mesmo 
aparentemente desfavorecidas em termos de estruturas de comercialização, de 
escala produtiva, de acesso ao crédito e de intervenções nos mercados 
estrangeiros conseguiam captar parte crescente do mercado interno e também 
internacional, obtendo maiores lucros e criando empregos (BECCATTINI, 
1999). 
 
A possibilidade de sucesso desse tipo de estrutura pode ser associada ao 
conceito de distrito industrial proposto por Alfred Marshal6. Esse autor 
discutia que uma produção em grande escala poderia ser obtida, também, por 
meio de uma quantidade de empresas de pequeno porte, concentradas em um 
determinado território, especializadas nas diferentes fases de produção e 
recorrendo a um único mercado de trabalho local. 
 
Teorias e estudos empíricos recentes indicam que o processo de acumulação 
de conhecimento tecnológico está assentado em regiões específicas, mesmo 

                                                 
6Em “Princípios de Economia” (1890), Marshall foi o primeiro autor a utilizar o 
conceito “Distritos Industriais” para descrever um padrão de organização de algumas 
atividades produtivas na Inglaterra no final do século XIX, em que pequenas firmas 
concentradas na manufatura de produtos específicos se localizavam geograficamente 
em agrupamentos. Com significado similar, mas diferente ao de distrito industrial, 
expressões como “cluster”, “arranjo produtivo local” e “sistemas locais de produção” 
também são encontradas na literatura. 
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na era da globalização em que a propagação tecnológica tende a ser altamente 
concentrada no nível regional7. Os sistemas locais de inovação têm sido 
reconhecidos como espaços8 que compreendem os sistemas produtivos, como 
as instituições educativas e de formação, os sindicatos, as associações 
profissionais e as entidades de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico. 
 
Com relação à questão comparativa de desempenho entre os aglomerados de 
pequenas empresas e as de grande porte, Costa (2009) aponta que, embora 
não se tenha chegado a um consenso na discussão teórica acerca do destino 
do fordismo, do papel da grande empresa e da forma futura que assumiria a 
organização industrial capitalista, parece inegável que o conceito de “distrito 
industrial” veio trazer novos olhares sobre a possibilidade e a potencialidade 
da presença da pequena empresa na atividade econômica. A difusão do 
conceito na academia, e entre policy makers, tornou-se um instrumento útil a 
fim de interpretar a dinâmica da pequena empresa e de formular políticas 
públicas para esse porte de estabelecimento produtivo. O ponto a ressaltar é 
que, conquanto o aglomerado de pequenas empresas não seja um substituto 
para o estabelecimento de grande porte, ele mostrou, por outro lado, que a 
pequena empresa não é, em si, inviável. 
 
Os argumentos da crescente importância assumida pelas comunicações à 
distância poderiam conduzir à supressão das relações locais e ao 
desaparecimento do local para favorecer relacionamentos descentralizados, 
tais como a possibilidade de trabalho em casa e a possibilidade de viver fora 
das metrópoles, que resultaram em argumentos questionáveis e não 

                                                 
7Evangelista et al. (2001) propõem um conjunto de indicadores baseado em 
dimensões como: Estratégica da firma (inclui análise da atividade inovativa da firma, 
orientação estratégica para produto e processo, objetivos da inovação); Desempenho 
da firma (inclui análise dos gastos e investimentos em inovação e resultados em 
termos de novos produtos); Desempenho do Sistema de Inovação (inclui análise do 
processo de difusão da inovação, fluxo inter-regiões, recursos de informações de 
mercado, obstáculos para inovação e políticas de inovação); e Estrutura da Indústria 
(inclui análise do tamanho da firma, produtividade, relevância à pesquisa básica, 
especialidade dos fornecedores, escala da indústria, fornecedores dominando a 
indústria). 
8A despeito de não haver ainda definição nítida do que constitui o ambiente local de 
um sistema produtivo e nenhum procedimento que permita traçar os limites 
geográficos. 
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confirmados por evidências empíricas. Entretanto, para Werker e Athreye 
(2004), a boa infraestrutura de transporte e de comunicações é um elemento 
favorável ao estabelecimento de um ambiente local apropriado à inovação. 
Para essas autoras, a infraestrutura regional de transporte não só influencia os 
custos de transporte de entradas e saídas, mas também determina quão fácil 
pode ser o acesso a uma determinada região. Importante, também, é o nível 
de comunicação local, tecnologicamente amparado por canais de 
comunicação eficientes. A mobilidade urbana e os links de informação e 
comunicação podem levar a uma concentração mais ou menos regional. Boas 
ligações rodoviárias, hidroviárias e ferroviárias podem tornar possível a 
instalação de empresas em uma região, sendo possível utilizar instalações de 
P&D comuns com outras empresas e vender seus produtos ao mesmo tempo 
em todo o mundo. Por outro lado, elas também aumentam a mobilidade dos 
fatores de produção, como, por exemplo, o trabalho em si. 
 
Embora em anos recentes os sistemas regionais de inovação tenham se 
destacado em inúmeros estudos, ainda há divergências entre os pesquisadores 
sobre, por exemplo, o real significado de região e de escalas de inovação, da 
forma como elasse correspondem com as regiões, assim como o que são as 
instituições e quais são as conexões existentes entre as instituições e os 
sistemas regionais de inovação.9 
 

                                                 
9Doloreux e Parto (2005) descrevem a dificuldade dos autores em obter consenso 
sobre o que constitui estrutura produtiva, estrutura institucional, região, atores, 
interações e inter-relações e que ligações têm esses conceitos entre eles. Entretanto, o 
conceito sistema regional ou local de inovação refere-se a uma categoria de análise 
com nível de amplitude espacial menor em relação ao SNI. 
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A dificuldade de desenhar traços comuns advém da característica de 
heterogeneidade dos sistemas regionais de inovação observado nos seguintes 
aspectos: (i) extensão e forma física do sistema (km², população, produto 
interno bruto); (ii) características em função do número de centros urbanos, 
composição produtiva, ocupacional e outros; (iii) características dos atores 
públicos e privados; (iv) existência de conectores10; (v) desenvolvimento do 
espaço público; (vi) tipo de arquitetura institucional: vertical (top-down), de 
baixo para cima (bottom-up) ou mista; (vii) grau de competência dos agentes 
econômicos; (viii) importância da difusão de conhecimentos; (ix) 
compreensão da morfologia, dos problemas e das potencialidades de cada 
sistema; (x) nível de apropriação do conhecimento por parte dos atores locais; 
(xi) taxa de natalidade e mortalidade das empresas; e (xii) circulação de 
trabalhadores e técnicos entre outros (YOGUEL et al., 2009). 
 
Contudo, é reconhecido, em geral, que o desempenho inovativo das regiões 
aumenta quando as firmas são encorajadas a tornarem-se melhores 
inovadoras, a partir da interação entre várias organizações com outras firmas 
dentro das regiões. Nesse sentido, as características institucionais da região, 
as infraestruturas de conhecimento, os sistemas de transferência desses 

                                                 
10Conectores são pessoas capazes de estabelecer um diálogo frutífero entre os diversos 
atores de um sistema local, como, por exemplo, empresários e tecnólogos. 
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conhecimentos e as estratégias e o desempenho das firmas representam 
importantes condições e estímulos para a promoção de atividades inovadoras. 
 
O contexto social em que estão inseridos os agentes parece ter influência 
central no processo de aprendizado e inovação. Granovetter (1985), um 
adepto da nova sociologia econômica11, propõe que os fenômenos 
econômicos cruciais deveriam ser analisados com ajuda da sociologia e faz 
críticas às duas visões sobre o comportamento econômico: a sub socializada, 
neoclássica, que percebe somente indivíduos atomizados, não considerando 
as relações sociais; e a sobre ssocializada, peculiar de boa parte do 
pensamento sociológico, que trata os agentes como marionetes que seguem 
estritamente o percurso esperado para a sua classe social. O autor propõe 
superar essa dicotomia por meio da adoção de uma abordagem denominada 
“embedded” 12, que entende as ações econômicas dos agentes como inseridas 
em uma rede de relações sociais. Os indivíduos fazem suas escolhas dentro 
de um determinado ambiente de conexões com outros agentes e não por 
indução involuntária. O potencial das redes sociais é percebido como 
principal, sendo que os vínculos específicos entre os agentes dessas redes 
comportam que relacionamentos cooperativos sejam disseminados e que as 
boas ou as más reputações fluam. Ressalta-se que no embeddedness 
approach a questão da confiança - e até mesmo da organização da atividade 
econômica - devem ser estudadas por meio da análise real das redes sociais. 
 
Um grupo de pesquisadores franceses trabalha o conceito da “dinâmica da 
proximidade”, que está integrado por dois componentes principais: 
aproximidade geográfica e a proximidade organizacional. A proximidade 
geográfica refere-se à separação no espaço, a vínculos em termos de 
distância, à noção de espaço geoeconômico, à distância funcional e à 
circulação relacionada à acessibilidade. Não se refere somente à distância 
física, uma vez que seu fundamento social respeita a infraestrutura. A 
proximidade organizacional, por sua vez, refere-se à separação econômica 

                                                 
11 O termo “nova sociologia econômica” foi cunhado por Mark Granovetter em uma 
conferência pronunciada na Associação Norte-Americana de Sociologia, em 
Washington, D.C., em 1985. Os enfoques “teoria das redes”, “teoria das 
organizações” e “sociologia cultural” parecem especialmente importantes para 
análise. 
12No Brasil, “embedded” é usualmente traduzido como imbricamento. 
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que existe entre os atores, os indivíduos e as distintas organizações e aos 
vínculos em termos da organização da produção e da circulação de fluxos. 
Ela se baseia em duas categorias lógicas, que são a similitude e o sentido de 
pertencer (isso se deve ao fato de que os atores, em termos organizacionais, 
estariam dentro do mesmo espaço relacional e referencial e compartilhariam 
os mesmos conhecimentos) (GILLY; TORRE, 2000). 
 
Cantner e Graf (2008) argumentam que a proximidade geográfica espacial 
entre os agentes da inovação em cada sistema beneficia o estabelecimento de 
relacionamentos e a mudança de patamar de know-how e informação. Para 
testar esse raciocínio, os autores trabalharam em uma pesquisa para mostrar 
que o avanço tecnológico e os relacionamentos entre os agentes da inovação, 
tanto no aspecto do grau de cooperação como na sua mobilidade, são 
propícios em um ambiente próximo. 
 
Para Yoguel et al. (2009), o sistema local de inovação é um espaço de 
interação entre empresas e instituições em uma localização geográfica 
comum, que inclui relações de concorrência e de cooperação. Esses sistemas 
são heterogêneos e de diversos graus de complexidade, já que dependem do 
número e das características dos atores e dos agentes que os compõem, além 
das vinculações formais e informais entre eles. Desse modo, qualquer sistema 
pode enquadrar-se em uma série de situações que vai desde um nível de 
máximo valor – quando há processos significativos de aprendizagem e 
criação de vantagens competitivas dinâmicas – até o extremo oposto, em que 
ambos são quase inexistentes. 
 
Boschma (2005) amplia o conceito de proximidade geográfica, oferecendo 
para o debate a possibilidade de se considerar outras quatro dimensões de 
proximidade, ou seja, as proximidades cognitiva, organizacional, social e 
institucional. A proximidade cognitiva estaria relacionada à base de 
conhecimento compartilhada com a finalidade de comunicar, compreender, 
absorver e processar novas informações com êxito.  
 
A proximidade organizacional seria entendida como o conjunto de 
interdependências, dentro e entre as organizações conectadas por uma relação 
de dependência ou de interdependência econômica ou financeira, entre 
empresas pertencentes a um grupo financeiro ou industrial ou dentro de uma 
mesma rede. A proximidade social, por sua vez, seria compreendida como 
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relações imbricadas socialmente entre atores em nível micro e baseadas em 
relações de amizade, parentesco e experiência vivida. Por último, a 
proximidade institucional, seria caracterizada por atores partilhando as 
mesmas regras institucionais e um conjunto de princípios culturais e valores. 
Por conseguinte, contém instituições formais (leis e regras) e instituições 
informais (normas culturais e hábitos). 
 
Boschma (2005) afirma que a proximidade geográfica combinada com a 
proximidade cognitiva, na teoria, é suficiente para que ocorra o aprendizado 
pela interação, mas outras formas de proximidade podem agir como 
substitutas da proximidade geográfica. Devido ao avanço das tecnologias de 
comunicação e informação, as redes de interação para aprendizado, 
atualmente, não se limitam apenas ao espaço físico. Aliás, esse mesmo autor 
conduz a um raciocínio no qual uma das características negativas de muita 
proximidade seria o bloqueio e a inércia para a abertura de novas 
oportunidades e tendências. Ele sugere, inclusive, que uma possível solução 
seria alinhar vínculos locais com vínculos externos. 
 
Maskell e Malmberg (1999) também discutem a questão da proximidade 
geográfica e seus efeitos com relação às facilidades de comunicação e de 
interações externas ao ambiente local. Afirmam que a extensão espacial do 
processo de aprendizagem interativo anunciado por estratégias offshoring 
parece andar junta com a formação de novos focos de aprendizagem 
localizada. A possibilidade de fazer as coisas melhor lá do que costumava ser 
feito aqui não significa que elas poderiam ser feitas igualmente bem em 
qualquer lugar. Sucesso em um ambiente de globalização significa fortalecer 
ao invés de enfraquecer as condições de aprendizagem localizada. Por fim, 
parece haver, atualmente, um consenso entre os pesquisadores sobre a 
importância da dimensão local como um fator categórico da capacidade 
inovativa local e, por consequência, como uma opção apropriada e relevante 
para alavancar o desenvolvimento econômico regional, resguardada a 
importância que há nos processos colaborativos de internacionalização, 
inclusive com relevância para o desenvolvimento local. 
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3.4  CONHECIMENTO, INTERAÇÃO E APRENDIZAGEM EM 
SISTEMAS DE  INOVAÇÃO 
 
Neste atual ambiente de acirrada competição e alta velocidade de mudanças, 
a inovação parece estar associada aos avanços da tecnologia e ao acúmulo de 
conhecimentos, podendo potencializar-se pela interação. O processo de 
mudanças tecnológicas e institucionais tem importantes repercussões na 
estrutura da indústria, à medida que cria e destrói empresas e mercados 
(TIGRE, 1998). As dimensões de conhecimento, interação, aprendizagem e a 
proximidade territorial em sistemas de inovação parecem ser as bases pelas 
quais a intensidade inovativa pode ser avaliada. Para a teoria econômica 
evolucionária, Nelson e Winter, quando tratam do know-how apresentado 
pelas empresas, indicam que 

 
[...] a ortodoxia supõe que, de algum modo, saber fazer, 
forma um conjunto claro de possibilidades limitadas por 
restrições precisas, e que o saber escolher é de alguma forma 
suficiente para que a escolha seja ótima; nossa posição é a de 
que o conjunto de coisas que a firma pode fazer a qualquer 
momento é sempre um tanto incerto antes do esforço de 
exercitar essa capacidade, e de que a capacidade de fazer 
boas escolhas em uma situação específica, também pode ter 
eficácia incerta. (NELSON; WINTER, 2005, p. 87). 

 
Aqui, tem-se, de imediato, além da questão da importância da interação para 
a aprendizagem das empresas diante da incerteza, uma das confrontações 
argumentativas essenciais entre os teóricos neoclássicos e os ditos 
evolucionários. Cabe evidenciar a diferença entre conhecimento e informação 
no âmbito da análise das interações no ambiente de proximidade territorial. A 
informação refere-se a uma capacidade de difusão, de circulação e de 
recepção de um fluxo de mensagens. Já o conhecimento alude à ação 
individual, que começa em um processo orientado a entender as informações 
recebidas e que pode requerer o uso de mecanismos de aprendizagem. Nesse 
quadro, a distinção entre conhecimentos explícitos ou codificados e 
conhecimentos tácitos13 define uma separação entre os conhecimentos 

                                                 
13O conhecimento explícito ou codificado é manifestado por meio de manuais, 
instruções e códigos que são comunicados, utilizando-se símbolos e linguagem 
padrão. O conhecimento tácito é aquele em que não há um código ou uma linguagem 
comum em que as informações possam ser facilmente entendidas. Em geral, há a 
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suscetíveis de transmissão de maneira sistemática e os mais difíceis de 
formalizar ou de comunicar (GILLY; TORRE, 2000). 
 
Polanyi (2009, p. 4), referindo-se ao conhecimento tácito, enfatiza que “ nós 
sabemos mais do que nós podemos dizer” . Exemplificando isso, há um 
conhecimento inerente às pessoas que é muito difícil de ser externado e que, 
embora a proximidade possa auxiliar, esse conhecimento pode não ser 
totalmente absorvido por outrem. 
 
Piore faz referência à importância da transmissão do conhecimento tácito no 
processo da mudança tecnológica como fonte de crescimento. “As mudanças 
tecnológicas exigem uma comunicação de tipo diferente e como resultado 
requer um tipo diferente de linguagem” (PIORE 2001, p. 344). O autor 
reporta à insuficiência da linguagem obtida por sinais oriundos do sistema de 
preços, por obra da competitividade de mercado e pela necessidade da 
linguagem real advinda das interações entre os agentes portadores do 
conhecimento. 
 
Cohen e Levinthal (1990) enfatizam o grande valor da capacidade de 
absorção do conhecimento por parte das firmas. Nesse sentido, postulam que 
a acumulação de conhecimento em um período permitirá um acréscimo mais 
eficiente para o próximo período. Por já ter desenvolvido e acumulado algum 
conhecimento em uma determinada área, uma empresa poderá acumular mais 
facilmente adicionais de conhecimento que serão necessários em períodos 
sub sequentes. Desse modo, o exercício da capacidade de absorção de 
conhecimento facilitará a tarefa de explorar qualquer conhecimento crítico 
externo que possa se tornar disponível. Em segundo lugar, a posse de 
conhecimentos relacionados permitirá à empresa entender melhor e, portanto, 
avaliar a importação de avanços tecnológicos intermediários que fornecem 
sinais quanto ao mérito de uma eventual nova tecnologia de 
desenvolvimento. Assim, em um ambiente de incerteza, a capacidade de 
absorção afeta a formação de expectativas, permitindo que a empresa possa 
prever com maior precisão a natureza e o potencial comercial dos avanços 
tecnológicos. Essas duas características da capacidade de absorção, a 
cumulatividade e o seu efeito na formação de expectativas, implicam que o 

                                                                                                         
necessidade da presença física dos agentes (pois, o conhecimento está incorporado 
nestes) ou de intermediários sociais. 
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seu desenvolvimento é de domínio específico da empresa e dependente de 
trajetórias, uma vez que o conhecimento absorvido pode adquirir valor 
histórico, intangível e próprio da organização. 
 
Sobre a importância da dimensão da interação no âmbito do território e do 
processo inovativo, Gilly e Torre (2000) escrevem que elas podem ser 
intencionais (relações de cooperação, confiança, intercâmbio e outras) ou não 
intencionais (externalidades, economias de aglomeração). A intencionalidade 
presente na ação revela o potencial escondido na relação entre a proximidade 
geográfica e a proximidade organizacional, já que se presume a vontade de 
interagir dos participantes com objetivos comuns, visualizando um benefício 
mútuo como resultado da cooperação.14 
 
Diante disso, a inovação é entendida como um fenômeno sistêmico, no qual o 
desempenho inovativo de um país ou de uma região depende não somente da 
atuação de empresas e organizações de ensino e pesquisa, mas também de 
como elas interagem e cooperam entre si e com vários outros agentes, que 
não necessariamente estão ligados diretamente ao processo de 
desenvolvimento de inovações. Em um plano mais descentralizado, tem-se 
concebido sistemas regionais, estaduais e locais de inovação. 
 
A inovação, agora, consiste em lidar com a participação de muitos jogadores, 
uma fronteira científica móvel e em desenvolvimento, mercados 
fragmentados espalhados por todo o planeta, incertezas políticas, 
regulamentações instáveis, bem como uma série de concorrentes que surgem 
cada vez mais de direções inesperadas. A reação deve ser a de expandir a 
rede ao máximo e a de tentar identificar e utilizar um amplo conjunto de 
sinalizadores de conhecimento, ou seja, aprender a gerenciar a inovação em 
rede (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). A aprendizagem no contexto da 

                                                 
14A importância e a frequência das interações dão conta do dinamismo da região. É a 
partir da intensidade mais ou menos acentuada e ampla das interações que se podem 
definir os processos de separação/união e de aproximação/afastamento entre atores, 
organizações e atividades. A definição de densidade das interações tem em conta não 
só a quantidade, mas também a possibilidade de reprodução, a duração e o grau de 
transitividade. A densidade das interações modifica-se no tempo e constitui um 
indicador organizacional e de proximidade geográfica (GILLY; TORRE, 2000). 
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proximidade territorial assume papel referencial e pode apresentar distintas 
formas (pela experiência, pelo uso e outros). 
 
Rosenberg (2006) trata desse tema expondo que os aspectos da 
aprendizagem, que em anos recentes têm atraído maior atenção, consistem no 
aprendizado pela prática15 (learning-by-doing). Essa forma de aprendizagem 
ocorre no estágio de produção industrial, depois que o produto foi projetado 
(ou seja, após a fase de P&D). Essa crescente habilidade de produção gera 
efeitos de redução de custos reais de mão de obra por unidade de produto. 
Entretanto, esse mesmo autor menciona que, em uma economia com novas 
tecnologias complexas, existem aspectos essenciais da aprendizagem que são 
função, não da experiência envolvida na produção do produto, mas na 
utilização do produto pelo usuário final. O aprendizado pelo uso (learning-
by-using) refere-se ao fato de que muitas características significativas de 
alguns produtos só são reveladas após a sua utilização intensiva ou 
prolongadas. 
 
Lundvall (1988) acrescenta, ainda, a importância da aprendizagem advinda 
da interação entre produtores e usuários após a venda do produto. A 
aprendizagem por interação (learning-by-interacting) aconteceria pelo 
interesse do produtor em obter informações qualitativas para ações inovativas 
por meio de assistência de pós-venda, manutenção e assessoria ao melhor uso 
do produto pelo consumidor. 
 
Devido ao seu caráter interativo, ditos processos, que se constituem em eixo 
dos processos inovativos – definidos como processos de criação de novos 
conhecimentos ou de combinação de conhecimentos já existentes – referem-
se tanto ao indivíduo como aos grupos de indivíduos, tanto ao interior da 
empresa como ao seu exterior (redes sociais). Em um adequado contexto 
organizacional e institucional, a proximidade geográfica gera interações 
cognitivas. Portanto, análises sobre os processos inovativos devem ser 
desenvolvidas por meio de relações complexas e evolutivas entre 
proximidade organizacional (em seu duplo conceito, sentido de 
pertencimento e adesão a normas de comportamento, regras sociais e outras) 
e proximidade geográfica: um sistema local de inovação que corresponde a 

                                                 
15Enfatizado por Kenneth Arrow em seu artigo seminal “The economic implications 
of Learning by Doing”, publicado no Review of Economic Studies, jun.1962. 
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uma fase dessa dinâmica, quando essas duas proximidades (organizacional e 
geográfica) coexistem e se articulam (GILLY; TORRE, 2000). 
 
Referindo-se ao processo de aprendizagem obtido pelas interações e pela 
linguagem real (que traduz o conhecimento tácito), Piore (2001) aponta a 
questão da interpretação. Para o autor, a comunicação apresenta-se carregada 
de incerteza e ambiguidade, exigindo constante interpretação. Mas, o 
processo de interpretação dá origem a novos significados. A ambiguidade e a 
incerteza são, em outras palavras, o espaço dentro do qual a inovação ocorre 
em uma possível interpretação perspectivista. 
 
Em suma, a análise que pode ser feita a partir das pesquisas sobre a 
importância do conhecimento, da interação e da aprendizagem nos níveis 
locais é que, além dos avanços tecnológicos e da possibilidade de aporte 
tecnológico avançado, ele pode advir também do novo ambiente de 
globalização Aliás, uma pesquisa realizada por Cantner e Meder (2008), na 
Alemanha, cujo objetivo foi avaliar o grau de intensidade em atividades de 
inovação cooperativa, revelou que essa variável não pode ser explicada pelo 
nível tecnológico da região. Baseados em pesquisas com dados sobre registro 
de patentes nas regiões analisadas, os autores verificaram que outros fatores, 
e não o nível da base tecnológica da região, podem explicar a intensidade de 
inovação cooperativa.16 
 
A base de apoio à inovação regional parece estar sujeita ao estoque de 
conhecimentos (incluindo o avanço tecnológico desenvolvido e/ou 
adquirido), à intensidade das interações entre os atores, à forma como 
acontece a aprendizagem no espaço local, transcendendo o domínio da firma 
individual, ao nível do capital social envolvido e às estruturas institucionais 
próprias ou desenvolvidas. Esses elementos, em conjunto, poderão 
possibilitar a construção de uma vantagem competitiva regional. 
 
Conforme Etzkowitz e Leydesdorff (2000), o conhecimento e a interação são 
os elementos centrais para o desenvolvimento regional por meio de um 

                                                 
16Por meio de pesquisa com base em dados de registro de patentes no período de 1998 
a 2003, os autores examinaram 97 regiões e 43 campos tecnológicos, observando o 
comportamento para a inovação cooperativa e a dimensão tecnológica da região 
(CANTNER; MEDER, 2008). 
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regime denominado “Hélice Tríplice”, no qual o relacionamento recíproco 
entre universidades, indústria e governo é a chave para a inovação e o 
crescimento em uma economia baseada no conhecimento. Nessa mesma 
abordagem, as especificidades e o desenvolvimento histórico local aparecem 
como locus de complementaridade e assumem um papel importante em um 
cenário competitivo e global.17 
 
Diante disso, o conceito de “Hélice Tríplice” baseia-se no entendimento de 
que o conhecimento se desenvolve dinamicamente, fluindo tanto no interior 
das organizações como por meio das fronteiras institucionais, e de que a 
geração de riqueza pode ocorrer através do conhecimento produzido por 
arranjos institucionais entre agentes do conhecimento, tais como 
universidades, indústrias e agências governamentais. A ideia central é que o 
conhecimento e o seu papel na inovação podem ser explicados em termos de 
mudanças nas relações entre universidade (universidade e outras instituições 
produtoras de conhecimento), indústria e governo (local, regional, nacional e 
transnacional). 
 
A universidade como agente de transmissão do conhecimento adquire uma 
função empreendedora e um reconhecimento de agente-chave, pois retém os 
papéis acadêmicos tradicionais de reprodução social e de extensão do 
conhecimento, assumindo uma responsabilidade mais ampla, a de promoção 
da inovação (BENNEWORTH; CHARLES, 2005). 
 
No Brasil, a participação da universidade como agente importante para o 
desenvolvimento das atividades inovativas das empresas também tem sido 
objeto de interesse. A partir de um estudo iniciado em 200618, pesquisadores 

                                                 
17Os autores expõem a importância dos atores institucionais universidade, indústria e 
governo e das suas interações para a inovação. Do trabalho de ambos, emerge a 
abordagem da Hélice Tríplice (TripleHelix) sobre as relações universidade-indústria-
governo apresentadas em textos pioneiros de Etzkowitz e Leydesdorff, publicados em 
1995 e 1996. 
18Pesquisa intitulada Interações de universidades e institutos de pesquisa com 
empresas no Brasil, coordenada pelo Prof. Dr. Wilson Suzigan 
[wsuzigan@pq.cnpq.br], do Departamento de Política Científica e Tecnológica 
(DPCT) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), e pelo Prof. Dr. 
Eduardo da Motta e Albuquerque, do Centro de Desenvolvimento e Planejamento 
Regional (CEDEPLAR) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
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brasileiros examinam a interação universidade-empresa no Brasil com o 
objetivo de identificar os padrões de interação existentes entre as duas. 
 
A firma, sendo o agente central da dinâmica econômica capitalista, mostra-se 
como uma instância privilegiada para a busca e para a introdução de 
inovações no sistema econômico, atuando como o locus do processo de 
inovação. 
 
Tidd, Bessant e Pavitt (2008) preconizam que a inovação é um processo, não 
um evento isolado, e, por isso, seu desenvolvimento precisa ser administrado 
de forma integrada, não bastando gerenciar e desenvolver habilidades apenas 
em algumas áreas. Nessa mesma linha, Nelson e Winter (2005) enfatizam a 
ideia de gestão da inovação como um conjunto de processos desenhado em 
um modelo. 
 
Para os autores, cada etapa tem um papel específico no conjunto do processo 
de gestão da inovação. A etapa de busca ou de apropriação tem como função 
analisar o cenário (ambiente interno e externo) procurando e processando 
sinais relevantes sobre ameaças e oportunidades para mudança. A segunda 
etapa, ou seja, a seleção, tem como responsabilidade decidir sobre quais 
sinais a empresa deve responder, levando em consideração uma visão 
estratégica de como ela pode se desenvolver melhor. A etapa seguinte, a 
implementação, envolve a combinação de conhecimento novo e existente 
para oferecer uma solução para a inovação. Envolve tanto a geração de 
conhecimento tecnológico e mercadológico (por meio de pesquisa feita 
dentro e fora da empresa) quanto a transferência tecnológica (entre fontes 
internas ou a partir de fontes externas). A implementação exige: (i) aquisição 
de conhecimento para possibilitar a inovação (P&D, pesquisa de mercado, 
aquisição de tecnologia, aliança estratégica); (ii) execução do projeto; (iii) 
lançamento da inovação; e (iv) sustentabilidade de adoção e uso da inovação. 
Todas as etapas anteriores carregam a capacidade de aprendizagem, e o nível 
de interação das firmas permeia todo o processo de gestão da inovação. 
 
Estudando o desempenho das pequenas empresas inovadoras em Portugal, 
Barañano, (2005) salienta que nenhum elemento isolado tem a possibilidade 
de ser eficaz e, portanto, nessa condição, supõe que nenhuma ferramenta ou 
técnica de gestão criará e sustentará isoladamente um ambiente propício à 
inovação. A inovação é um complexo processo tecnológico, sociológico e 



90 
 

 
 

econômico que envolve uma teia intrincada de interações, tanto no interior da 
empresa como entre a empresa e as variáveis econômica, técnica, 
concorrencial e social. Não se pode, por isso, esperar que o sucesso seja 
satisfatoriamente explicado em termos de apenas um ou dois fatores. O que 
se encontra é um conjunto de diferentes fatores (estreitamente inter-
relacionados) que devem funcionar em conjunto para criar e reforçar o tipo 
de ambiente que facilita o sucesso da inovação tecnológica. 
 
Ainda com foco na etapa de busca ou de apropriação para a inovação, 
podem-se abordar duas linhas de estudos que são: a de cocriação de valor e a 
open innovation. Essas abordagens trazem para a discussão a importância do 
envolvimento de clientes, usuários, fornecedores e afins no processo de busca 
ou de apropriação de oportunidades para a inovação, reforçando a ideia da 
necessidade de estruturas sólidas de sistemas de inovação. 
 
Prahalad e Ramaswamy (2004) sugerem um novo quadro de referência para a 
criação de valor, no qual esse processo está centrado nos indivíduos e em 
suas experiências de cocriação. A interação entre usuários e organizações 
torna-se o novo “local” de criação de valor, que conta com a participação 
ativa dos consumidores na criação de valor e, na qual, as organizações podem 
valer-se dos avanços dos processos de relacionamento permitidos pela 
Tecnologia da Informação (TI) e pela utilização da internet. 
 
Gassmann e Enkel (2004) citam o exemplo da IBM na prática de integrar os 
usuários no seu processo de desenvolvimento de novos produtos. A 
integração dos usuários e parceiros é suportada por 350 workshops por ano, 
bem como entre 50 e 100 projetos de pesquisas, soluções integradas e 
desenvolvimento de tecnologias. A inovação na IBM é incentivada pelo 
programa “Innovation Days”, no qual cientistas, fornecedores, usuários e 
potenciais parcerias são convidados a participar das pesquisas da companhia 
com partícipes externos, promovendo discussões e publicações conjuntas. 
 
A mudança envolve inovar com eficiência os ambientes de observação e 
prática, possibilitando a diversidade de experiências de cocriação a partir da 
construção de uma rede flexível, a fim de que os indivíduos construam e 
personalizem experiências de desenvolvimento de produtos ou de soluções 
inovadoras. 
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Na mesma direção de geração de valor ao cliente, tendo a participação do 
consumidor e do usuário, autores como Chesbrough (2003) e Gassmann e 
Enkel (2004) trazem a abordagem do modelo open innovation como uma 
nova forma de as organizações inovarem e, consequentemente, criarem valor 
superior para seus clientes. Os autores conduzem ao entendimento de que as 
empresas estão saindo de uma ideia de organização que inova isoladamente 
para um modelo de inovação aberta e copartícipe. 
 
Gassmann e Enkel (2004) apresentam os três arquétipos do processo de open 
innovation. O modelo caracteriza-se pela utilização de recursos advindos 
além das fronteiras da organização, envolvendo, principalmente, 
conhecimentos de fornecedores e usuários (outside-in), que permitem acesso 
a tecnologias. Ademais, por meio de um conjunto de conhecimentos da 
própria empresa (inside-out), trabalham em aliança e com 
complementaridade (coupled process) aos conhecimentos externos, formando 
a base para a empresa introduzir novas ideias e tecnologias para o mercado. 
 
Chesbrough (2003) estabelece uma clara distinção a respeito das diferenças 
entre closed innovation e open innovation. Na opção pela closed innovation, 
a firma, geralmente, desenvolve e comercializa suas próprias ideias. Essa 
filosofia de dominar sua operação de P&D foi usada por muitas organizações 
no século XX. No novo modelo de open innovation, a firma comercializa 
ambos, suas próprias ideias e as inovações advindas de outras organizações, e 
procura maneiras para introduzir essas novas concepções nela mesmas, 
desenvolvendo novos caminhos para atingir o mercado. O novo modelo de 
inovação aberta conduz a um comportamento empresarial de interação e de 
troca de informações com todos aqueles que possam contribuir para que a 
firma “produza” inovação que gere valor ao cliente, incluindo instituições 
privadas, públicas, institutos de pesquisa e universidades. 
 
O governo, enquanto instância de poder, é um agente central que dispõe de 
capacidade e responsabilidade para fomentar e transformar o ambiente no 
qual o processo competitivo ocorre, articulando, principalmente, as 
instituições que influenciam o ambiente e fornecem condições mais ou menos 
favoráveis às estratégias inovadoras das firmas, e sendo, também, o 
responsável pelas relações contratuais que garantam interações estáveis e 
trocas. Outro papel importante do governo é promover a integração com 
outros SNIs com o intuito de revisar práticas e políticas de auto-renovação. 
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Para construir o desenvolvimento regional baseado em conhecimento, os 
agentes devem avançar na criação de ambientes que favoreçam o 
conhecimento, o consenso (resultante de uma dialógica) e a inovação. O 
espaço do conhecimento fornece alicerce epistemológico para o 
desenvolvimento tecnológico; o espaço de consenso significa colocar atores 
relevantes para trabalharem juntos na construção de relações recíprocas 
múltiplas; e o espaço de inovação, para realizar os objetivos articulados na 
fase de consenso. A inovação pode ter início em qualquer um desses espaços 
e se mover não linearmente para qualquer outro a partir de uma ativa 
intervenção de um indivíduo ou de um grupo que atua como facilitador do 
processo inovativo. 
 
Devido à heterogeneidade das diversas instituições e contextos, é difícil 
medir e precisar o tamanho da contribuição dessas instituições para o 
desenvolvimento das regiões. Entretanto, as instituições vinculadas às 
mudanças tecnológicas, à difusão dessas tecnologias, à absorção e à criação 
de novas tecnologias, como as universidades, os laboratórios de P&D 
governamentais e os incentivos públicos voltados ao desenvolvimento de 
P&D e inovação parecem ser representativas das instituições-chave para o 
crescimento econômico. 

Reforçando a relevância da universidade e dos laboratórios de P&D 
na conjuntura das regiões, Werker e Athreye (2004) apontam que essas 
instalações oferecem conhecimento sobre diferentes tecnologias e 
possibilidades de inovação, sendo, também, responsáveis por manter e criar 
capital humano e capacidade de absorção de conhecimento. Nesse contexto, 
policy makers, bem como intermediários públicos e privados, desempenham 
um papel crucial, pois podem servir como gatekeepers ou brokers regionais 
de conhecimento, complementando, assim, o conjunto dos agentes 
inovadores e ajudando a difundir o conhecimento. 
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Instituições de ensino e de P&D são potencialmente capazes de formar 
vantagens de aglomeração, podendo, ao mesmo tempo, levar empresas a 
decisões para localizarem-se nas respectivas regiões. A proximidade do local 
resultante pode, então, levar a efeitos de aglutinação, como, por exemplo, o 
acesso a um mercado de trabalho muito mais amplo e especializado, a 
partilha de organizações de pesquisa e a facilidade na difusão de 
conhecimento tácito. 

 
 
 

3.5 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 
 
A profunda revolução da tecnologia da informação, conjugada com a 
transformação estrutural da economia que aponta para um cenário de intensa 
integração, indaga sobre como as nações estão atuando para construir o seu 
desenvolvimento econômico e social com base, principalmente, em uma 
reflexão no setor industrial. 
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A inovação parece ser um dos pilares principais dessa construção, 
caracterizando-se como um complexo processo tecnológico, sociológico e 
econômico que abarca uma teia intrincada de interações, tanto no interior da 
empresa como entre a empresa e as variáveis econômica, técnica, 
concorrencial e social. 
 
O cerne desse pilar encontra-se envolto nos denominados “sistemas de 
inovação”, ambientes institucionais criados pelas nações, nas quais a 
inovação pode emergir e produzir efeitos distintos. 
 
Para uma avaliação completa do desenvolvimento dos sistemas de inovação, 
as empresas não podem ser entendidas apenas de forma isolada, sendo 
necessário considerar as conexões de cooperação existentes em um 
determinado território entre as instituições dos setores privado, público, de 
ensino, de pesquisa, de organizações sem fins lucrativos e entre as próprias 
empresas. É necessário, também, examinar como os diversos atores atuam 
nas dimensões de acumulação e de transmissão do conhecimento, como 
interagem, como trocam experiências e como acontece a aprendizagem em 
seu sistema de inovação. 
 
A ação independente dessas instituições e a ação conjunta com as empresas 
reforçam as estratégias individuais de competição e promovem o 
desenvolvimento da economia da região como um todo. Essa ação público-
privada conjugada pode ser direcionadora da ampliação das oportunidades 
voltadas para o crescimento local, das regiões e dos arranjos produtivos, 
proporcionando investimentos bem sucedidos, trabalho e renda. 
 
Esse movimento, alicerçado em melhorias na educação e no incentivo à 
inovação, aplicado à produção, pode criar um ambiente virtuoso, gerando 
valorização social, cultural e ambiental. O entendimento da importância do 
ambiente institucional, do sistema de inovação em que está inserido, e do 
suporte das atividades inovativas por parte de todos os envolvidos parece ser 
crucial para o desenvolvimento social e econômico das nações e dos seus 
habitantes. 
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4. MASS CUSTOMIZATION, CRIATIVIDADE E CAPACIDADE DE 
CONFIGURAÇÃO DE PRODUTOS: TENDÊNCIAS E POSSIBILIDADES 
AO SETOR INDUSTRIAL 
 
D.Z. Manenti 
 
 
4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 criatividade está diretamente associada à inovação, e há estudos, 
inclusive, que relatam que a criatividade é justamente o primeiro 
passo para a inovação. Neste capítulo, discute-se o potencial da 

criatividade na inovação e na capacidade da configuração de produtos em 
processos produtivos voltados à mass customization19·, parecendo haver um 
potencial para a melhoria da competitividade. Fallon e Senn (2006) observam 
que a criatividade é cada vez mais essencial às empresas e tem potencial para 
impulsionar a inovação e, por conseguinte, melhorar os níveis de 
performance organizacional. 
 
Segundo Madjar (2005), a imaginação, a criatividade, a mudança e a 
inovação são partes inseparáveis no comportamento dinâmico dos negócios 
quando a questão temporal é eminentemente essencial para a geração de 
novas ideias e de soluções para a sobrevivência das organizações. Shalley, 
Zhou e Oldham (2004) referem-se à criatividade como sendo o 
desenvolvimento de ideias potencialmente úteis. Somente depois que essas 
ideias são aproveitadas pela organização em termos de produtos, serviços e 
processos, ela passa a ser considerada uma inovação. Assim, segundo West e 
Farr (1990), a criatividade é um primeiro passo para a inovação. Além disso, 
Gilson e Shalley (2004) observam que a criatividade tem potencial para 
aprimoramento de produtos organizacionais, práticas, serviços ou 

                                                 
19 Acredita-se que a melhor tradução para mass customization seja 
“customização em massa”. Entretanto, na tentativa de preservar o conceito 
amplo, será utilizado o termo original, que se refere, de toda forma, ao 
processo de produção massificado e customizado.Para a compreensão desse 
conceito, é necessário considerar a simultaneidade entre a customização e a 
massificação no processo produtivo. 

A
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procedimentos. 
 
Uma alternativa para fazer frente a essas novas expectativas é, segundo 
Madjar (2005)a a geração criativa de ideias, uma vez que ela pode gerar 
soluções criativas favorecendo a mudança e o desempenho das organizações 
e, também, novas ideias para a resolução de problemas. De acordo com 
Zawislak (2004), gerar algo novo além da expectativa do cliente é uma 
alternativa para a manutenção da posição da empresa no mercado. 
 
A criatividade pode ser também aproveitada nos processos de cocriação, 
quando o cliente participa do desenvolvimento do produto, podendo 
favorecer os processos de customização em massa. Kumar (2008) observa 
que o ambiente de customização em massa requer das empresas a capacidade 
de entregar produtos altamente customizados em alta velocidade e com 
custos reduzidos. 
 
Empresas com novas soluções ganham clientes mantendo-se competitivas no 
mercado através da inovação. Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) reforçam 
que, embora a inovação esteja cada vez mais em destaque, as organizações 
não sabem exatamente qual o seu verdadeiro potencial como fator 
competitivo. Feitas essas considerações, destaca-se que esses fatores 
constituem a temática da pesquisa e importantes justificativas para este 
capítulo. Apresenta-se aqui uma breve exposição conceitual e contextual dos 
construtos relacionados aos temas que se pretende discutir no capítulo. 
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4.2 MASS CUSTOMIZATION E COCRIAÇÃO 
 
Para os consumidores, quanto mais próximo um produto estiver de suas 
características, funções e capacidades, e em sintonia com o que ele almeja, 
maior será o preço que ele estará disposto a pagar. Aumentos no preço podem 
ser dependentes da percepção de valor e dos aumentos marginais na 
personalização do produto. Se, no entanto, a empresa apresentar uma opção 
para um cliente com níveis mais elevados de personalização de produtos, sem 
a cobrança de preços exorbitantes, poderá haver maior volume de vendas. As 
personalizações em massa, como uma estratégia competitiva, estão chamando 
a atenção e têm potencial para fornecer uma vantagem estratégica 
sustentável. 
 
Kumar (2004) indica que uma das vantagens da estratégia de customização 
em massa é que o cliente poderia cocriar um produto. No site da empresa, 
poderia permitir que houvesse a configuração do produto com rapidez no 
processo de comunicação. Essa interação direta fornece dados muito 
confiáveis sobre as mudanças das preferências e das necessidades dos 
clientes. Programas de customização em massa exigem que o consumidor 
contribua na produção e no design dos produtos. Nesse sentido, a 
customização em massa pode ser considerada um tipo de coprodução, uma 
vez que ela é entendida como a participação ativa do cliente no projeto e na 
entrega dos produtos (BENDAPUDI; LEONE, 2003). 

 
4.3 CAPACIDADES DE CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO 
 
A capacidade de configuração de produto é entendida, aqui, no sentido de 
referir-se a capacidade que a organização tem para configurar seus produtos. 
Já, por configuração de produtos, entende-se o quão hábil é a empresa no 
momento de projetar e desenvolver processos que permitam dispor de opções 
na variabilidade de constituição de um determinado produto. Ou seja, pode-se 
imaginar um produto standard e, a partir desse produto base, a capacidade de 
configuração refere-se à capacidade de possuir alternativas de customização, 
ou seja, à capacidade de diferenciá-lo, dispondo de diversas alternativas e de 
diferentes atributos. Diversos tipos de atributos são considerados itens de 
configuração, sendo que os itens de dimensão técnica ou tecnológica podem, 
em princípio, constituir atributos de diferenciação e, por conseguinte, 
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desdobram-se em itens de configuração de produtos. 
 
Segundo Huffman e Kahn (1998), quando é permitido configurar um produto 
personalizado em massa, com base nas preferências de atributos, os clientes 
ficam mais satisfeitos com sua decisão do que quando se configura um 
produto personalizado em massa com base na avaliação de várias 
combinações de atributos. 
 
O valor de produtos personalizados não é apenas um reflexo de padrões 
heterogêneos de demanda, uma vez que a customização em massa se 
evidencia quando os consumidores avaliam as experiências de acordo com 
sua própria maneira de pensar, sentir e fazer (ADDIS; MORRIS, 2001). 
 
De acordo com Aldanondo e Vareilles (2008), a customização em massa 
deve abranger a gestão de todo o ciclo do produto customizável, desde o 
pedido do cliente até a fabricação final, sendo necessário estender o uso de 
técnicas de configuração do produto para os requisitos de configuração, que 
podem ser operacionalizadas através de um software que auxilia a pessoa 
encarregada da tarefa de configuração. Esse software é composto por uma 
base de conhecimento que armazena o modelo genérico do produto e por um 
conjunto de ferramentas de assistência, que ajuda o usuário a encontrar uma 
solução e a selecionar os componentes do modelo genérico, as configurações 
e os requisitos selecionados (ALDANONDO; VAREILLES, 2008). 
 
O objetivo da configuração é assegurar que as estruturas selecionadas sigam 
as regras estabelecidas, e que a combinação final se baseie em variantes e 
opções válidas. Todas as funções operacionais exigem informações sobre a 
composição dos produtos configuráveis, e essa informação, portanto, deve 
estar disponível em um formato adequado para as partes interessadas 
(KROPSU-VEHKAPERA et al., 2011). Esse formato parece uma pré-
condição para a massificação, pois, se a possibilidade de combinação fosse 
tendente ao infinito, ela se inclinaria a não possibilidade de massificação 
customizada. 
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4.4 CRIATIVIDADE, INOVAÇÃO E CONSTRUTOS RELACIONADOS 
 
Para Shalley, Zhou e Oldham (2004), criatividade é uma atitude do 
colaborador, de suas características pessoais, das características contextuais 
do local de trabalho e das interações com o contexto. A criatividade, portanto, 
é o resultado dessas interações. O argumento para a atribuição de que a 
criatividade é alocada nas interações entre pessoa-contexto está baseado no 
valor derivado das fontes contextuais e colaborativas que exibem um alto 
nível de criatividade no contexto e, também, pelas interações pessoais nesse 
contexto (SHALLEY; ZHOU; OLDHAM, 2004). Para Amabile (1998), uma 
nova ideia deve ser adequada, útil e viável e, de alguma maneira, influenciar 
a forma como os negócios são feitos, seja através da melhoria de um produto 
ou de processo. 
 
A criatividade difere da inovação, já que a inovação se refere à 
implementação de ideias ao indivíduo, ao grupo ou à organização, sendo, 
portanto, potencialmente útil. Amabile et al. (1996) ponderam que toda 
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inovação começa com ideias criativas e que o sucesso de implementação de 
novos produtos, novos programas, novos serviços é dependente das boas 
ideias da equipe de trabalho ou do indivíduo. Para que ocorra a criatividade, a 
liderança tem um papel ativo na promoção, no incentivo, na garantia da 
estrutura do ambiente de trabalho, no clima, na cultura e nas práticas de 
administração de pessoas, tais como, recompensas, metas e avaliações 
(GILSON; SHALLEY,2004). 
 
Os processos inovativos estão ligados à criatividade entendida como uma 
competência, enquanto que a criatividade está relacionada com o indivíduo, 
com o processo e com o desenvolvimento da equipe, e a inovação pode ser 
definida como a implementação bem-sucedida de ideias criativas a nível 
organizacional (HOUGHTON; DILIELLO,2010). 
 
Drucker (1954) destacou a importância da inovação como uma função 
essencial para as organizações satisfazerem os clientes. Já Treacy e Wiersema 
(1994) notaram que as melhorias nos produtos da década de 90 tornaram-se 
padrão para os atuais e para os futuros produtos. Mas qual será a referência 
para o futuro? Talvez perpasse pela própria criatividade, inovação e 
capacidade constante de reinvenção e, também, de repaginação. Além desses 
aspectos, é preciso que o cliente perceba algum tipo de vantagem no novo 
produto, a fim de garantir a satisfação do consumidor e, potencialmente, de 
estimular a sua fidelidade (BOYLE, 2007). Portanto, a importância da 
inovação é inquestionável para as organizações, e o que pouco se discute, no 
entanto, é que a inovação depende da criatividade. 
 
A criatividade e a inovação andam juntas e prosseguem durante as fases de 
introdução e uso de novas ideias. Para que a inovação ocorra, pressupõe-se 
que algo foi inventado, descoberto e projetado anteriormente. A 
transformação da criatividade em inovação é um processo que, normalmente, 
converte ideias individuais em ideias coletivas. Portanto, uma simples ideia 
individual não é suficiente para ser considerada uma inovação, uma vez que é 
preciso que haja uma ultrapassagem nos limites do desejo individual ao ponto 
de se tornarem preocupações coletivas da organização (TOALDO; LUCE, 
2011). 
 
Seguindo nessa linha de raciocínio, esses mesmos autores observam, ainda, 
que inovar é aplicar o incomum, o novo; é uma espécie de solução criativa 
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para problemas que são detectados. A inovação, nesses casos, pode ser 
aplicada e originar novos produtos, processos ou novos padrões de decisões 
nas organizações, apresentando um caráter amplo ao considerar sua 
aplicabilidade. 
 
Segundo Toaldo e Luce (2011), algumas empresas são mais proativas no 
desejo de inovar e, em virtude disso, mobilizam recursos e atenção para 
antecipar provocações do ambiente socioeconômico. As empresas mais 
estruturadas têm setores responsáveis pela pesquisa e pelo desenvolvimento, 
alocam recursos e mobilizam ações organizacionais para os projetos de 
inovação, não os considerando frutos do acaso, mas entendendo que eles 
estão alicerçados na criatividade. Esses mesmos autores observam que a 
inovação resulta da combinação bem-sucedida de alguns elementos 
fundamentais: o desafio para superar os obstáculos e melhorar o desempenho 
atual, a motivação para gerar e implantar novas ideias e o planejamento para 
mobilizar recursos e conduzir a mudança ao objetivo planejado. As novas 
ideias são justamente a base do processo criativo. 
 

 
 
Assim, o processo criativo gera novas ideias que são potencialmente úteis 
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para o desenvolvimento de novos produtos, para o desenvolvimento de 
produtos já consolidados e para a resolução de problemas. Portanto, reafirma-
se que a inovação poderia ser pensada como um desdobramento da 
criatividade. Mas qual a importância da inovação? Brito et al. (2009) testaram 
a relação entre a inovação e a taxa de crescimento da empresa, e entre a 
inovação e a lucratividade, relacionando a inovação com o desempenho 
organizacional. Matohashi (1998) afirma existir um consenso sobre a 
percepção de que a inovação por meio de progresso tecnológico promove a 
produtividade, a demanda por novos produtos e a melhoria da eficiência, 
tornando-se importante para o crescimento organizacional.  
 
Os resultados de estudos realizados anteriormente confirmaram que há uma 
relação positiva entre a inovação e o crescimento organizacional. No entanto, 
esses relacionamentos não estão completamente elucidados na literatura, por 
isso, para além desses fatores de importância, deve haver mais, 
inegavelmente. Além disso, há uma associação entre a criatividade, a 
inovação e a performance organizacional. 

 
4.5 PERFORMANCE ORGANIZACIONAL 
 
De acordo com Sink e Tuttle (1993), a performance de uma organização é um 
conjunto complexo de parâmetros que estão inter-relacionados, sendo eles: a 
eficácia, a eficiência, a produtividade, a qualidade, a inovação, a criatividade 
e a lucratividade. Leopoldino e Loiola (2010) complementam indicando que a 
avaliação da performance é um instrumento para correção de rumos e 
avaliação dos resultados da empresa. 
 
Segundo Škerlavaj e Dimovski (2011), encontrar maneiras de melhorar a 
performance organizacional é uma questão importante nesse ambiente e, 
inclusive, em tempos de uma economia baseada no conhecimento. Já se sabe, 
por exemplo, que colaboradores que possuem iniciativa conduzem a 
performance da empresa à níveis mais elevados (RASHID et al., 2004, apud 
MICHAEL, 2008), e que a orientação para a ação produz uma maior 
performance do grupo (JOHNSTON et al., 2007). Enquanto isso, 
Weinzimmer et al. (2011) recomendam que haja espaços para pesquisas das 
variáveis contextuais que afetam a criatividade e a performance da 
organização. 
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Para Vorhies e Morgan (2005), a performance pode ser mensurada por três 
dimensões: (i) a satisfação do consumidor; (ii) a eficácia do marketing; (iii) e 
a lucratividade corrente. Esses itens demonstram o quão bem a organização 
está trabalhando e gerando resultados. 
 
Richard et al. (2008) concluem que a mensuração da performance 
organizacional é um tema muito importante e com bom volume de produção 
acadêmica, considerando que, atualmente, tem um enfoque multidimensional. 
Seus estudos afirmam que essa visão multidimensional está aportada em 
circunstâncias heterogêneas de mercado, nas partes interessadas e no período 
de tempo, evidenciando alguma ineficácia das práticas de mensuração da 
performance organizacional, diante da complexidade heterogênea. De todo 
modo, elas fornecem uma espécie de mapeamento do desempenho da 
organização. 

 
4.6  A CAPACIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE PRODUTOS E A 
COCRIAÇÃO COMO  CAMINHOS DE VIABILIDADE E 
POSSIBILIDADES NO MANAGEMENT 
 
Considera-se a cocriação como a capacidade de criar, coletivamente, soluções 
para as empresas e para as necessidades do mercado, quando há a demanda 
de novos produtos, de novos processos que possam garantir uma oferta de 
produtos e de serviços mais adaptados às demandas dos consumidores. 
Assim, entende-se que a cocriação e a criatividade podem contribuir para 
esse feito. A inovação, por sua vez, é uma possível consequência da 
criatividade, referindo-se a uma ideia aproveitável. 
 
A inovação e a criatividade têm potencial para gerar o aprimoramento da 
performance organizacional, que, por sua vez, refere-se não apenas à 
performance de vendas e de marketing, mas também à satisfação dos 
consumidores. Em linhas gerais, o problema que merece melhor elucidação 
está em torno de como a organização pode utilizar os processos de 
customização em massa para gerar performance. Diante disso, indica-se que 
há uma proposição inicial deste estudo e, também, algumas evidências 
científicas estabelecidas que afirmam que os processos criativos, a inovação e 
a cocriação podem fornecer subsídios para a compreensão de modelos e de 
processos organizacionais voltados ao desenvolvimento organizacional e 
potencial para o empreendedorismo. 
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5. CRIATIVIDADE: REFLEXÕES SOBRE A TEORIA VERSUS A 
PRÁTICA E A COMPETITIVIDADE ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO 
SOB A PERSPECTIVA  DOS ESTUDANTES DE UMA FACULDADE 
BRASILEIRA 
 

Carla Conte Martini  
Viviane Girondi Copelli 

 
 
5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 inegável que as organizações vivem, atualmente, um processo rápido e 
turbulento de mudanças profundas, tanto em dimensão política quanto 
econômica, tecnológica e social. Diante desse cenário, as organizações 

buscam formas de se adaptar e de sobreviver. A importância do fator humano 
no sucesso organizacional é amplamente reconhecida pelos gestores e 
dirigentes. Assim, as empresas buscam desenvolver competências individuais 
que auxiliem a organização a alcançar os seus objetivos. Atualmente, a 
criatividade passou a ser vista como um fator individual de extrema 
importância no ambiente organizacional, uma vez que influencia a 
produtividade e na capacidade de transformação das empresas. 
 
Apesar de muitas pesquisas sobre o tema já terem sido realizadas, ainda 
existem muitas dúvidas com relação às condições que a criatividade se 
desenvolve. Pensando nisso, o presente capítulo visa contribuir com o 
aprofundamento do assunto a partir dos seguintes objetivos: detectar se 
existem práticas e ações que fomentem a criatividade nas empresas; 
apresentar a percepção dos alunos do curso de Administração de uma 
faculdade brasileira com relação à sua própria criatividade; e identificar a 
percepção dos alunos sobre o desenvolvimento de habilidades e 
conhecimentos criativos no decorrer do curso de Administração. 

 
5.2 CONCEITUAÇÃO DE CRIATIVIDADE 
 
A criatividade vem sendo estudada ao longo dos anos, principalmente a partir 
da década de 50, por estudiosos do comportamento humano que procuram 
entender como ela se processa. De acordo com James e Drown (2012) in 
Braia, Curral e Gomes(2014), entre 2005 e 2009 registrou um grande 

É 
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aumento das investigações relacionadas a esse tema nas organizações. Porém, 
em nenhum momento, a criatividade recebeu tanta atenção dos mais variados 
ramos da ciência como vem acontecendo atualmente, devido a razões 
diversas, mas, especialmente, às mudanças sem precedentes e às pressões do 
cenário contemporâneo. O cenário empresarial vivenciado pelas organizações 
traz uma nova perspectiva sobre os problemas e os desafios, pois exige 
soluções imediatas e originais, uma vez que elas já não podem ser resolvidas 
segundo os tradicionais processos de decisão. Sabe-se, ainda, que o 
desenvolvimento de competências relacionadas à capacidade de pensar, 
resolver problemas e implantar novas ações está vinculado à capacidade 
criativa das pessoas e oferece oportunidades para gerar vantagens 
competitivas (SILVA; RODRIGUES, 2007). 
 
Assim, o interesse e a complexidade do tema têm gerado inúmeras definições 
referentes ao conceito de criatividade, muitas delas com características 
comuns, porém sem unanimidade ou exatidão sobre o fenômeno. 
Basicamente, a criatividade pode ser conceituada como a capacidade de 
produzir ideias ou objetivos novos e socialmente valiosos (MOORIS; 
MAISTO, 2004).  Criatividade é também a capacidade de gerar novas ideias 
ou opiniões a partir de ideias existentes (GRIFFIN; MOORHEAD, 2006). 
 
Gordon (apud OLIVEIRA, 2010) define a criatividade como uma “maneira 
excepcionalmente banal” que consiste em uma atividade mental exercida em 
situações de formulação ou de soluções de problemas cujos resultados são 
invenções artísticas ou técnicas. Porém, essa simplicidade é apenas aparente, 
já que esse autor chama a atenção para, no mínimo, três aspectos importantes. 
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O primeiro é que a criatividade não significa apenas a invenção de alguma 
coisa que nunca tinha sido percebida antes, mas ela deve ter um propósito e 
chegar a um resultado prático. O segundo ponto a ser destacado é algo que a 
princípio parece um contrassenso ao anterior: a criatividade gera produtos 
artísticos e técnicos. E também Benvenutti (apud BOOG, 2002), por sua vez, 
entende que a criatividade ocorre em uma mente otimista e ressalta que é 
necessário haver uma causa para que o verdadeiro talento criativo aflore. 
 
É inquestionável que a criatividade é uma característica inerente ao ser 
humano e que combina temperamento, caráter e capacidades cognitivas. 
Desse modo, ela pode ser entendida como um processo que integra toda a 
personalidade nos aspectos que dizem respeito à eficiência produtiva do 
indivíduo (SEABRA, 2007). Assim, pode-se concluir que todas as pessoas 
são potencialmente criativas, muito embora sofram importantes influências 
ambientais (CAMARGO, 2014). 
 
Para Silva e Rodrigues (2007), a criatividade pode ser positiva ou negativa. A 
criatividade positiva se subdivide em criatividade relativa, que gera uma ideia 
nova para a pessoa, não acrescentando, porém, algo ao acervo já existente; e 
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em criatividade produtiva, que gera uma ideia que pode ser transformada em 
um produto ou em um processo realmente novo, constituindo, assim, uma 
vantagem competitiva. A criatividade negativa, por sua vez, cria obstáculos e 
restrições, demonstrando a inviabilidade das novas ideias propostas por 
outros. Há, ainda, segundo esses mesmos autores, a criatividade destrutiva, 
que é aquela empregada para ações socialmente indesejáveis, como os 
crimes. Portanto, é importante que a empresa saiba que existem momentos 
em que essa conduta deve ser bloqueada e, em outros, incentivada 

 
5.3 O PROCESSO CRIATIVO 
 
Embora muitas pessoas não saibam definir como surge o processo criativo, 
sabe-se que ele depende de fatores externos e internos para poder acontecer. 
Ao contrário do que a maioria dos indivíduos pensa, as soluções criativas 
para os problemas raramente surgem do nada. Quase sempre, as inovações 
são produzidas, primeiramente, por um problema ou por uma necessidade 
para a qual nenhuma atual solução parece ser aplicável (WAGNER; 
HOLLENBECK, 2012). 
 
Griffin e Moorhead (2006) acreditam que a atividade criativa se desdobra em 
uma série de fases que nem sempre percorre as quatro etapas de modo 
padronizado. A primeira fase, na visão desses autores, normalmente começa 
com um período de preparação que se dá através da escolaridade ou da 
formação superior na área. No âmbito administrativo, a formação em 
Administração pode ser um ótimo caminho para inteirar-se dos assuntos e 
começar a dar sugestões criativas. Além disso, as experiências profissionais 
em cargos de gestão também podem contribuir para o processo criativo. 
 
A segunda fase, segundo os autores, é a incubação, caracterizada como a que 
exige um menor período de concentração consciente, durante o qual o 
conhecimento e as ideias adquiridas na fase anterior amadurecem e se 
desenvolvem. Esse período de incubação demanda uma pausa no raciocínio, 
além do envolvimento do indivíduo em atividades físicas, tais como correr, 
nadar ou, ainda, ler e ouvir música. 
 
A terceira fase no processo criativo é denominada de insight e consiste em 
uma descoberta espontânea formada pela reunião de todas as ideias e pelos 
pensamentos que estavam amadurecendo e se encontravam dispersos na etapa 
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anterior. Nesta fase, o indivíduo passa a ter uma nova concepção a respeito 
do problema ou da situação. O tempo para que ocorra o insight pode variar de 
indivíduo para indivíduo e pode ser motivado por um acontecimento exterior, 
tal como o surgimento de uma nova informação ou uma situação nova que 
força a pessoa a raciocinar sobre o problema, sobre a situação ou sobre algo 
totalmente interno, como pensamentos que se misturam e geram um novo 
entendimento. 
 
Após a descoberta, resultado da terceira fase, surge a verificação, estágio 
final do processo criativo e que determina a validade e a veracidade da 
descoberta. Experimentos científicos podem ser úteis para buscar a 
confirmação dos resultados previstos. A criação do protótipo de um produto é 
um exemplo de aplicação desta última etapa do processo criativo. 
 
Segundo Oliveira (2010), apesar de apresentarem-se separadamente, nem 
sempre é fácil distinguir claramente cada uma das etapas ou dar-lhes o devido 
valor. Para Zingales (apud OLIVEIRA, 2010) é extremamente importante 
que a pessoa que tenha um problema para resolver faça anotações das ideias 
que lhe vão surgindo, mesmo nos momentos mais estranhos, tal como ao 
acordar pela manhã ou ao dirigir o carro, uma vez que esses vislumbres que 
ocorrem são decorrentes de uma etapa anterior de incubação e poderão ser 
facilmente esquecidos caso não sejam registrados imediatamente. Esse 
mesmo autor sugere, ainda, que as pessoas que estão tratando de um 
problema e não estão conseguindo solucioná-lo precisam aprender a 
equilibrar adequadamente períodos de intensa dedicação mental ao problema, 
com períodos de descanso. 
 
Embora diversas organizações considerem a criatividade como um fator 
desejável, muitas pessoas ainda foram criadas em um modelo educacional e 
social impregnados de velhos paradigmas úteis a gerações passadas, mas que 
hoje não têm mais lugar. Quando uma empresa solicita aos seus funcionários 
que eles sejam criativos, que contribuam com novas ideias, a própria empresa 
precisa rever alguns mapas internos adquiridos. Nos sentido de mapeamento 
cognitivo interpretativo. 
Benvenutti (apud BOOG, 2002) cita alguns destes mapas, indicados no 
Quadro 1. 
 
Quadro 1 - Mapas internos adquiridos 
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Paradigma Antigo Paradigma Novo (Perspectivista) 

Fomos criados para a segurança. Exigem-nos ousadia. 

Somos recompensados por dar a 
resposta certa. 

Está mais ligado a múltiplas respostas 
e a perguntas. 

Quem erra é punido. Ficamos sujeitos ao erro.  

Chefes que recompensam quem 
pensa como ele. 

Chefes que valorizam as diferenças e 
não mais a igualdade. 

‘Pegar quem fez errado’. ‘Pegar as pessoas que fazem certo’. 

‘Você é pago para fazer, e não para 
pensar’. 

Cada pessoa tem uma gama de 
conhecimentos e experiências únicos. 

Fonte: adaptado de Benvenutti (apud BOOG, 2002). 
 
 
Para o desenvolvimento da criatividade, são necessários novos mapas, não 
cabendo traçar novas “rotas” para antigos mapas. Entende-se que isso não é 
fácil, pois sair da “zona de conforto de nossos padrões mentais para descobrir 
novas fronteiras exige esforço consciente e contínuo.” Benvenutti (apud 
BOOG 2002). 
 
5.4 PESSOAS CRIATIVAS 
 
Por muito tempo se acreditou que a criatividade, assim como a liderança, 
fosse um traço inato de personalidade que algumas pessoas têm e outras não. 
Hoje, no entanto, sabe-se que todas as pessoas são criativas, porém o sucesso 
no uso dessa habilidade vai depender de se estar disponível, motivado e bem 
informado sobre o problema no qual se está trabalhando (OLIVEIRA, 2010). 
 
Araújo Filho (2003) compreende que as pessoas criativas são pessoas felizes, 
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pois elas já conseguiram estabelecer uma conexão muito eficaz entre o 
estágio atual de suas competências individuais com as metas que pretendem 
alcançar no decorrer de suas vidas. Na visão desse autor, as pessoas criativas 
não se permitem intimidar com as coações sociais, pois elas pensam e agem 
com independência, pelo fato de serem pessoas livres na maneira de pensar, 
produzindo, assim, o máximo de suas capacidades. Além disso, não se 
deixam desestimular ou desanimar por questões graves ou de difícil solução.  
 
Wagner e Hollenbeck (2012) sugerem que algumas características dos 
indivíduos possam estar associadas a esforços criativos. Segundo esses 
autores, as pessoas criativas possuem um limiar mínimo de inteligência para 
o trabalho criativo; estabelecem metas elevadas para si mesmas; são 
ambiciosas e, geralmente, não sentem lealdade com o empregador, pelo 
contrário, são extremamente inconstantes e podem viver mudando de uma 
empresa para outra; são persistentes; possuem elevado nível de energia; e 
possuem idade entre 30 e 40 anos (período que marca os picos de 
criatividade). 
 
Na concepção de Araújo Filho (2003), as características de pessoas criativas 
são: competência técnica advinda do conhecimento; sentimento de liberdade 
em relação ao status quo; estímulo a partir de situações adversas; busca 
crescente por responsabilidades; gosto pelos desafios; e não sufocadas pela 
rotina. 
 
Valentim (2008) entende que o sujeito criativo possui algumas características 
que o diferenciam dos sujeitos não criativos, que são: altruísmo, persistência, 
motivação, ousadia, sensibilidade, intuição, percepção aguçada, flexibilidade, 
capacidade de observação, receptividade, espírito investigativo, 
autoconfiança, visão holística, autocrítica e independência. 
 
O conhecimento dos fatores influenciadores da criatividade é de fundamental 
importância, pois isso permite que as organizações proporcionem 
oportunidades de estímulo à criatividade de seus membros, transformando 
essa competência em algo valioso e aproveitável. 
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5.5 A CRIATIVIDADE NO CONTEXTO ORGANIZACIONAL 
 
A criatividade organizacional diz respeito à criatividade dos colaboradores no 
seu contexto de trabalho, sendo essencial para que a inovação nas 
organizações aconteça (BRAIA; CURRAL; GOMES, 2014). As empresas 
estão sedentas por criatividade, uma vez que esta associada a vantagem 
competitiva e a inovação, do desenvolvimento de novos produtos e serviços, 
bem como, de soluções criativas para problemas organizacionais. 
 
Segundo Murray (apud WAGNER; HOLLENBECK, 2012), selecionar 
pessoas com características que pareçam relacionadas à criatividade não é a 
única forma das organizações aumentarem a inovação, até mesmo porque, 
conforme Alencar (1998), a criatividade não depende apenas de fatores de 
natureza intrapsíquica, como estilos de pensamento, características de 
personalidade, valores e motivações pessoais. O papel vital de fatores do 
contexto e das forças sociais tem sido posto em destaque. Dentre os fatores 
ambientais que influenciam e inspiram o indivíduo, destacam-se as 
características do ambiente de trabalho. 
 
Na visão de Murray (apud WAGNER; HOLLENBECK, 2012), a definição 
de metas específicas e complexas, bem como de prazos rígidos, parece 
estimular a criatividade, desde que esses prazos estejam bastante distantes. Se 
os prazos forem muito curtos, pode haver pressão de tempo, sufocando a 
criatividade, uma vez que as pessoas começam a procurar a solução mais 
rápida e mais simples, em vez de uma solução mais complexaa. Além disso, 
muitas soluções podem surgir dos escalões mais baixos da hierarquia, 
situação ainda muito distante da realidade de muitas empresas, mesmo nos 
dias de hoje. 
 
Além disso, para Madjar et al. (apud WAGNER & HOLLENBECK, (2012) a 
cultura organizacional também pode estar relacionada à criatividade. O 
reconhecimento e o reforço positivo da criatividade são fatores determinantes 
no grau da criatividade exercida pelos funcionários, uma vez que as 
organizações que desejam instigá-la em seus membros devem abolir a 
punição ou as reprimendas ao fracasso. Porém, segundo Alencar (1998), o 
que se observa em muitas organizações é a tendência de ignorar o potencial 
para a competência, a responsabilidade e a produtividade, estimulando mais a 
dependência e a passividade do que a iniciativa e a criatividade. 
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Na visão de Oliveira (2010), as contribuições criativas não necessariamente 
precisam surgir apenas dos funcionários da organização. Contribuições 
vindas de fora, como a dos consumidores, podem ser uma medida original e 
interessante. 
 
Araújo Filho (2003) entende que a organização precisa propiciar alguns 
elementos básicos para o florescimento da criatividade no ambiente de 
trabalho, dentre os quais destaca: instalações físicas adequadas, acesso às 
fontes de informação, disponibilidade de tempo, reconhecimento e 
motivação, controle das preocupações, treinamento sistematizado e total 
colaboração na aplicação de novas ideias. 
 
Valentim (2008) também destaca que a criatividade necessita de um ambiente 
propício. Segundo a autora, o espaço físico constituído de um ambiente 
agradável, que ofereça ao sujeito um bem-estar e uma sensação de satisfação, 
influenciará na geração de ideias criativas. Além disso, a cultura 
organizacional, por meio dos valores, das crenças e das atitudes disseminadas 
no ambiente de trabalho, principalmente pelos gestores, influencia positiva 
ou negativamente as pessoas a serem criativas. Variáveis externas ao 
ambiente profissional, tais como a situação econômica do país, a política, a 
taxa de juros, bem como, a situação do próprio sujeito criativo e o estresse do 
dia a dia também poderiam influenciar a criatividade. 
 
Segundo Alencar (1998), dentre os fatores que a bloqueiam, estariam: clima 
organizacional pobre, excesso de avaliação e pressão, recursos insuficientes, 
ênfase no status quo, pressão de tempo, competição acirrada e projeto 
inadequado de gerenciamento. 
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5.6 FERRAMENTAS PARA O EXERCÍCIO DA CRIATIVIDADE NAS 
ORGANIZAÇÕES 
 
O exercício da criatividade no ambiente organizacional pode representar um 
desafio, uma vez que isso precisa ser considerado enquanto um ponto 
importante pela direção da empresa, que precisa apoiar as mudanças e 
programar as ações da gestão e de valorização da criatividade, criando, assim, 
uma cultura que permita a externalização dessa habilidade. Muitas vezes, as 
organizações perdem oportunidades de melhorar, de inovar, e de se tornar 
mais competitiva porque a cultura empresarial é essencialmente avessa às 
mudanças, oprimindo os potenciais criativos. 
 
Métodos de incentivo, tais como prêmios, bônus, aumento salarial, promoção 
e reconhecimento público, são alguns dos fatores que facilitam a cultura 
criativa nas empresas, motivando os colaboradores. Além disso, as 
organizações podem desenvolver técnicas e práticas que fomentem o 
exercício da criatividade, auxiliando no processo de mudança. Oliveira 
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(2010) compreende que o brainstorming, a análise morfológica e a cinética 
são três ferramentas a considerar para o exercício da criatividade na empresa. 
 
O brainstorming é, possivelmente, a ferramenta mais conhecida, tanto dentro 
como fora das empresas, e pode ser utilizada nas mais diversas situações. Os 
termos em inglês brainstorming ou brainstorm foram propostos em 1957 
pelo publicitário A. F. Osborn e se popularizaram rapidamente no contexto 
organizacional. Em declínio durante as décadas de 1960 e 1970, foram 
recuperados e incorporados às técnicas dos Círculos de Qualidade nos anos 
de 1980. O termo, em sua tradução literal, significa tempestade cerebral. 
 
A sessão de brainstorm consiste em um tipo de encontro criativo, que pode 
iniciar com uma técnica de descontração para que os participantes se sintam à 
vontade. A seguir, o problema é apresentado, e os participantes sugerem 
soluções abertamente, sem que haja julgamentos críticos sobre as ideias 
lançadas. Pode-se observar, nessas sessões, uma profusão de ideias geradas 
pelos participantes, sendo algumas muito lógicas, enquanto que outras nem 
tanto. A interação entre os participantes gera associações inesperadas na 
mente de cada um e evolui para uma participação muito intensa. É importante 
destacar que essas ideias devem ser devidamente registradas por alguém. 
 
“A análise morfológica é um procedimento metodológico para a criatividade, 
baseado na verificação sistemática de cada elemento ou situação que se está 
estudando” (OLIVEIRA, 2010, p. 402). Essa técnica envolve ampliar, 
reduzir, mudar de lugar, destacar, sobrepor, fundir, substituir, fragmentar, 
isolar, distorcer, combinar e fazer o oposto, o que deve ser aplicado a cada 
elemento do problema. 
 
Na cinética, depois que os participantes entendem o problema em seus 
múltiplos aspectos, devem procurar analogias, ou seja, objetos que lembrem 
o problema. Gordon in Oliveira (2010) propõe quatro tipos de analogias: 
 

a) analogia direta: o grupo procura no mundo real objetos 
correspondentes a aquilo que pretendem desenvolver no 
imaginário. Por exemplo, ao estudar o desenvolvimento 
máquinas que possam mover-se em terrenos acidentados, o 
grupo de cinética pode observar animais que são hábeis em 
moverem-se em terrenos áridos e irregulares a fim de estudar 
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os movimentos e aplicá-los à invenção; 
b) analogia simbólica: faz-se uso da imagem literária ou poética, 

com discurso pouco objetivo, mas capaz de influenciar o 
sentimento do ouvinte. Exemplo disso seria o grupo imaginar 
uma conversa com um velho sábio, que lhe desses conselhos 
sobre o assunto para o qual se busca uma solução; 

c) analogia fantástica: nesta forma de interação, os participantes 
buscam ideias irracionais, próximas ao delírio, para a 
exploração do inconsciente. Como exemplo, os participantes 
poderiam imaginar que um determinado equipamento poderia 
ser manuseado apenas com o pensamento para tentar buscar 
soluções a fim de simplificar o painel de controle do objeto; 

d) analogia pessoal: neste caso, os participantes procuram 
imaginar-se corporalmente no lugar do produto em estudo e se 
questionam de que forma se comportaria o objeto, como ele se 
colocaria fisicamente, etc. Oliveira (2010) sugere que o uso da 
expressão corporal, como a dança, pode ser útil nesta forma de 
interação. 

 
A cinética não propõe o uso obrigatório de todas as quatro analogias, assim 
como não especifica as situações ou os problemas em que podem ser usadas. 
Após quase meio século de sua criação, a cinética encontrou seu lugar no 
âmbito da criatividade profissional, sendo usadas por grupos de profissionais 
focados em desenvolvimento de sistemas tecnológicos e/ou designers de 
produtos (OLIVEIRA, 
2010).
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5.7 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
Para o desenvolvimento deste estudo, realizou-se, inicialmente, uma revisão 
teórica acerca do tema, seguida de uma pesquisa descritiva, podendo ser 
classificada na abordagem quantitativa. Seguiu-se a orientação de Marconi e 
Lakatos (2002), que indicam que “os dados devem ser, tanto quanto possível, 
expressos em medidas numéricas” (MARCONI; LAKATOS, 2002, p. 18). 
Na sequência realizou-se a análise e discussão dos resultados. 
 
Os dados deste estudo foram coletados por meio de um questionário que, 
segundo Barros e Lehfeld (2000), é o instrumento mais utilizado para o 
levantamento de informações. Através de sua aplicação, buscou-se detectar a 
existência de práticas e ações que fomentam a criatividade nas empresas, 
além de verificar a percepção dos alunos do curso de Administração de uma 
faculdade brasileira com relação às suas próprias concepções de criatividade 
e identificar a percepção dos mesmos sobre o desenvolvimento das 
habilidades e dos conhecimentos criativos no decorrer do curso de 
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Administração. A técnica estatística utilizada para composição da amostra foi 
amostragem aleatória simples.  Para o cálculo da amostragem20, utilizou-se o 
nível de confiança de 95% com um percentual de erros de 5%. Assim, a 
amostra deste estudo é composta por estudantes de uma faculdade brasileira, 
e foram selecionados, enquanto critério de seleção amostral, exclusivamente 
os estudantes do curso de administração.  
 
5.8 ANÁLISES DOS RESULTADOS 
 
A partir da análise dos resultados da pesquisa, constatou-se que 68% dos 
alunos do curso de Administração analisados por esse estudo consideram-se , 
de algum modo, criativos. Vejamos em seguida o detalhamento da escala 
utilizada. Sabe-se que essa habilidade é uma característica inata do ser 
humano, no entanto, na visão de Camargo (2014), nem todas as pessoas têm a 
mesma medida de criatividade, uma vez que ela pode variar de pessoa para 
pessoa. Essa visão é corroborada por esta pesquisa que aponta que o maior 
número de alunos (68%) se classifica com notas de seis a oito, em uma escala 
de zero (sem criatividade) a dez (muito criativo). 
 
O fato de o indivíduo se ver como alguém criativo não se relaciona, 
necessariamente, com contribuições efetivas no ambiente de trabalho. Os 
resultados da pesquisa apontam que 51% dos alunos sugeriram até três ideias 
criativas no último ano. Em contrapartida, no outro extremo, apenas 5% 
contribuíram com a sugestão de mais de 11 ideias consideradas criativas, no 
mesmo período. 
 
A implementação das ideias sugeridas pelos colaboradores depende de vários 
aspectos, mas, principalmente, de um ambiente favorável à inovação e à 
valorização da contribuição do funcionário no contexto organizacional. Os 
resultados da pesquisa apontam que 71% dos alunos tiveram até três ideias 
aproveitadas e implementadas pela empresa. 
 
A expressão da criatividade no ambiente de trabalho não depende apenas do 
indivíduo. As organizações precisam criar condições para que a criatividade 

                                                 
20 Fonte: calculadora on-line do site Cálculo amostral. 
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se manifeste, tornando a empresa mais competitiva e eficaz. Essa ainda 
parece não ser uma ideia totalmente disseminada no contexto empresarial 
pesquisado, uma vez que, na visão dos alunos, 51% das empresas onde eles 
atuam profissionalmente não promovem incentivos à participação do 
funcionário com ideias criativas. Entre as empresas que promovem incentivos 
à contribuição dos funcionários, a ação que mais se fez presente foi o 
reconhecimento da chefia, apontado por 31% dos alunos. Em seguida, 
encontram-se as premiações, com 12%, e o bônus financeiro, com 7%. 
 
Griffin e Moorhead (2006) acreditam que a atividade criativa necessita de um 
período de preparação que normalmente se dá através da escolaridade ou da 
formação superior na área. Os alunos compartilham a visão do autor, pois 
98% entendem que se trata de uma competência importante para a sua 
formação profissional, e 89% consideram-se mais aptos a contribuir com 
ideias criativas após ter iniciado o curso superior em Administração. Segundo 
os alunos, as disciplinas das áreas que mais contribuem para o 
desenvolvimento da criatividade são: Marketing e vendas (46%); Gestão 
(18%) e Gestão de pessoas (17%). 
 
Para fomentar ainda mais a criatividade no contexto educacional, 18% dos 
alunos enfatizam a importância das práticas e das vivências para o 
desenvolvimento dessa competência. 

 
5.9 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 
 
Organizações tradicionais e com uma administração fechada, não criativa, 
trilham um futuro incerto, pois as mudanças contínuas e a abertura a novas 
ideias são fatores fundamentais para sobreviver em mercados altamente 
competitivos. 
 
Implementar uma cultura de criatividade pode ser desafiante, pois implica 
mudar a postura gerencial, criando condições para que ela possa se 
desenvolver. Porém, tão importante quanto estimular a criatividade, é 
perceber o contributo diferencial de cada pessoa e buscar as pessoas 
motivadas e interessadas em se desenvolver profissionalmente, uma vez que 
os colaboradores com perfis criativos são importantes ativos de uma empresa. 
Nesse contexto, é fundamental o potencial que o funcionário traz ao ser 
contratado. 
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Estudos mostram que o desenvolvimento profissional e a formação 
acadêmica são fatores importantes no desenvolvimento do potencial criativo. 
E essa demanda já é reconhecida pelos alunos e pela própria instituição 
estudada. Novas exigências são ainda mais requeridas às instituições de 
ensino, tornando necessária uma atualização constante em novas perspectivas 
do processo de aprendizagem, na utilização de novas técnicas e em novas 
metodologias de ensino que fomentem o processo criativo. 
 
Muito embora diversas organizações já tenham despertado para a importância 
da criatividade, conforme aponta o presente estudo, ainda há muito por fazer, 
uma vez que muitas organizações precisam mudar a cultura organizacional. O 
conhecimento e a disseminação do tema são maneiras relevantes de se iniciar 
essa mudança nas organizações. 
 
Assim, conclui-se este capítulo ressaltando a importância da continuidade dos 
estudos, a fim de aprofundar o conhecimento sobre os fatores que 
influenciam e promovem o potencial criativo, seja nas instituições de ensino, 
seja nas demais organizações. 
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6 SISTEMAS DE AVALIAÇÃO: UMA ESCALA PARA A COCRIAÇÃO 
E  REFLEXÕES SOBRE A MENSURAÇÃO DA PERFORMANCE 
ORGANIZACIONAL 
 

D. Z. Manenti 
 

 
 

ste capítulo pretende desenvolver duas ideias chave: a primeira se 
refere ao desenvolvimento de uma escala de cocriação. Por considerar 
este tema relevante para o aumento do desempenho organizacional, 

propõe-se uma escala que serve como um modelo de reflexão e 
questionamento inicial para a avaliação do quão bem a organização está 
usando as estratégias de cocriação. Seguidamente, já que um dos objetivos da 
cocriação é o aumento da performance, apresentam-se os modelos de 
mensuração de desempenho, (a segunda ideia chave), referindo-se 
centralmente ao modelo BSC (Balance Score Card) e, finalmente, no mesmo 
subcapítulo, conclui-se pela multidimensionalidade dos modelos de 
mensuração da performance, além de ressaltar e de rememorar a justificativa 
e a importância dos modelos de mensuração do desempenho organizacional. 
 
6.1 COCRIAÇÃO, O ENGAJAMENTO DE SOLUÇÕES 
 
Cocriar! Uma forma de captar as necessidades do consumidor e de interligá-
las aos sistemas produtivos. Uma alternativa para criar e gerar valor 
agregado, desenvolver produtos e inovar. 
 
Tendo em conta a crescente variedade de produtos e serviços ofertados no 
mercado, a diferenciação pode, também, ser uma alternativa para fazer frente 
às novas exigências do consumidor. Nessa forma de pensar, a criação de 
valor para o consumidor e a valorização das experiências de consumo pode 
contribuir para a consecução dos objetivos organizacionais. Nesse cenário, o 
consumidor tem papel central. De acordo com Prahalad e Ramaswamy 
(2004), o mercado está se tornando um verdadeiro fórum de conversação e de 
interações entre consumidores, comunidades de consumidores e empresas. 
 
A característica do novo mercado é que os consumidores se tornam uma nova 

E
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fonte de competência para a corporação. Para efetivamente aproveitar essa 
competência do consumidor, os gerentes devem engajar seus clientes em um 
diálogo explícito e em curso; mobilizar as comunidades de clientes; gerir a 
diversidade dos clientes; e cocriar experiências personalizadas com os 
clientes. Assim, um dos fatores que pode contribuir para o sucesso das 
empresas, sendo ele papel dos gerentes, é fornecer um ambiente estável de 
valores organizacionais enquanto as mudanças ocorrem paralelamente 
(PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004). Preparar a organização para captar 
as expectativas dos clientes na nova economia exige uma reformulação 
profunda dos sistemas tradicionais de governança e das estruturas 
organizacionais da empresa, de modo que isso seja evidente nas 
competências e nas valências organizacionais. 
 
Para Prahalad e Ramaswamy (2004), a experiência de cocriação 
personalizada reflete a maneira que o indivíduo escolhe para interagir com o 
meio ambiente e com a experiência; experiência que a empresa provê ao 
cliente. Essas interações ajudam a capturar valor para a empresa, fazendo 
com que ela possa usar essa percepção de valor do cliente para prover 
produtos e serviços adaptados e cocriados pelos próprios clientes a partir 
desse processo de interação. 
 

Segundo Prahalad e Ramaswamy (2004), a cocriação: 
 
a) é a criação conjunta de valor para a empresa e para o cliente;  
b) permite que o cliente coconstrua a experiência de serviço para 

adequá-lo ao seu contexto; 
c) define de forma conjunta os problemas e a sua resolução; 
d) cria um ambiente de experiência no qual os consumidores 

podem ter um diálogo ativo e de coconstrução de experiências 
personalizadas; 

e) pode possuir os mesmos produtos (em analogia, a modo de 
exemplo, o Lego), mas os clientes conseguem construir 
diferentes experiências; 

f) permite a experiência de variedade; 
g) promove a experiência de unidade; 
h) experimenta o negócio com os consumidores em tempo real; 
i) estimula o diálogo contínuo; 
j) possibilita a construção partícipe de experiências 
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personalizadas; 
k) inova ambientes de experiência para novas experiências de 

cocriação. 
 
Além disso, Edvardsson, Enquist e Johnston (2003) sugerem um modelo que 
descreve como as organizações podem ajudar os clientes a testar e a 
experimentar um serviço antes da compra, do consumo ou da utilização. 
Preconizam um ambiente simulado para experiências de compra, ou seja, um 
ambiente de hiper-realidade que simula a realidade de uma experiência de 
consumo, permitindo que as organizações possam cocriar valor em conjunto 
com os consumidores.  
 
6.2 DESENVOLVIMENTO DE UMA ESCALA PARA COCRIAÇÃO 
 
Como ponto de partida para o desenvolvimento da escala, considerou-se uma 
revisão da literatura envolvendo a temática. Posteriormente, com o auxílio de 
dois professores doutores na área de Administração, iniciou-se um processo 
de construção revisão da escala, procurando evidenciar os seguintes 
questionamentos atinentes à cocriação no ambiente organizacional: (i) o nível 
de envolvimento entre os partícipes da cocriação; (ii) a proximidade à 
estrutura formal da empresa; e (iii) o nível de integração da participação e a 
supressão de aspectos comunicativos inadequados para a finalidade de 
cocriar. 
  
Nesse processo de desenvolvimento da escala, retomam-se, alguns pontos 
importantes e destacam-se alguns construtos-chave. A partir dos pressupostos 
teóricos, parece pertinente que os itens identificados a seguir, para além 
daqueles sugeridos pelos pesquisadores, configurem parte da escala. 
Implementou-se a escala mediante o ponto de partida da teoria até então 
estabelecida, mesmo que a teoria e as construções de modelos 
representacionais também evoluam dinamicamente.  
 
Aqui, então, encontra-se um modelo representacional possível de 
implementação e testagem por meio de uma escala. O leitor, caso resolva 
aplicá-lo a alguma realidade empresarial, poderá utilizar estes itens, 
puramente, como elementos de reflexão das realidades organizacionais. Em 
seguida, vejamos outras possibilidades de uso. 
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Dimensão de criação de valor 
A empresa e os seus clientes criam conjuntamente as soluções para os 
problemas/necessidades dos clientes; 
A empresa procura que os clientes participem na construção da experiência de 
serviço que melhor se adéqua às suas necessidades; 
A empresa define conjuntamente com os seus clientes ideias/soluções para novos 
produtos/serviços; 
A empresa personaliza o produto/serviço de acordo com as ambições dos clientes; 
A empresa acredita no sucesso e na performance de novos produtos desenvolvidos 
em conjunto pelos clientes e colaboradores; 
A empresa premia seus clientes pela colaboração no desenvolvimento de novas 
soluções/produtos/serviços; 
A empresa objetiva que seus produtos e soluções incorporem ideias trazidas pelos 
seus clientes. 
Dimensão funcional integradora 
A empresa dialoga frequentemente com os seus clientes para melhorar os serviços 
que presta; 
Há um grau elevado de envolvimento entre os clientes e a empresa no processo de 
criação conjunta de produtos/serviços; 
Os ambientes de criação de produtos/serviços favorecem a participação da empresa e 
dos clientes no processo de desenvolvimento de produtos; 
O fluxo de informações entre a empresa e os clientes é favorável ao processo de 
criação e desenvolvimento de produtos/serviços; 
A interação entre a empresa e o cliente é constante no processo de desenvolvimento 
de produtos/serviços; 
A empresa cria equipes conjuntas com seus clientes para o desenvolvimento de 
novos produtos/serviços; 
Há integração entre clientes e colaboradores no desenvolvimento de novos 
produtos/serviços. 

 
 
O leitor talvez questione se esse modelo é ou não viável. A resposta é que 
não se tem, até o momento, nenhuma pesquisa que indique se o modelo 
obtém uma mensuração perfeita da dimensão da performance organizacional. 
Entretanto, e diante disso, cabe a ressalva de que esse modelo pode ser 
testado estatisticamente, e que isso, inclusive, é desejável. Da perspectiva 
científica e estatística, então não há confirmação de validade. Da perspectiva 
analítica e reflexiva da realidade organizacional, sim é válido e pode prover 
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insights relevantes. Referindo-se aos seus usos alternativos, o modelo escala 
de cocriação apresentado também poderá, de forma mais simples, ser 
utilizado a partir de uma escala likert e transformado em uma planilha de 
dados, na qual, com facilidade, o usuário consegue alguns dados percentuais, 
podendo, assim, trabalhar estatisticamente e de forma descritiva os dados 
mensurados.  
 
Dessa forma, é bastante provável que se consiga uma representação fidedigna 
da situação da cocriação na organização, sendo possível, com isso, 
implementar ações de planejamento com maior acuracidade, sempre 
considerando, obviamente, as limitações deste estudo, que ainda não foi 
validado estatisticamente. A qualidade do modelo, no entanto, foi validada 
por análises de acadêmicos, os quais consideraram a escala adequada depois 
de realizada uma etapa de revisão da literatura e realizadas reflexões das 
dimensões e componentes da escala. Diante disso, pode-se considerar que ela 
foi revisada de forma qualitativa. Além disso, é considerada valida enquanto 
instrumento de gestão e reflexão crítica analítica. 

 
6.3 MODELOS DE MENSURAÇÃO DA PERFORMANCE 
ORGANIZACIONAL: UMA BREVE REFLEXÃO 
 
Considerando a lógica apresentada no livro que percorre a criatividade, a 
inovação, o empreendedorismo, a cocriação, e a mensuração da performance; 
parece acrescentar um limiar ao ciclo de desenvolvimento, classificando-se 
como o processo utilizado para medir o desempenho da organização. Em 
outro modo de interpretar, em alguns casos, evidentemente, a mensuração 
pode estar presente também no início de um processo inovativo do produto 
ou da organização. 
 
Além disso, a mensuração da performance organizacional pode ser um 
instrumento que subsidia a tomada de decisão dos gestores. Assim, o 
interesse pelos modelos de mensuração da performance organizacional 
parece estar ganhando espaço dentre as práticas atuais da gestão das 
organizações. Diante disso, observa-se, em um primeiro momento, a 
evolução dos sistemas de mensuração do desempenho (performance), sendo 
notório destacar que esses sistemas acabaram por considerar, mais 
recentemente, uma análise multidimensional na tentativa de um modelo 
representacional que identifique e quantifique a performance das 
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organizações. 
 
O desencadeamento da mensuração da performance, segundo Cruz (2005), 
decorre de alguns fatores considerados incompletos no sistema contábil, 
como: (i) a distorção dos custos de produtos e serviços, pois não produzem 
dados financeiros importantes para a eficácia e a eficiência operacional; (ii) 
sistemas de contabilidade de custo e sistemas de controle de gestão 
desenvolvidos quanto à realidade de mercado e; (iii) sistemas desenvolvidos 
prioritariamente para valorizar as declarações financeiras e fiscais, não dando 
ênfase na operação e no suporte à tomada de decisão. 
 
Pioneiros a obterem destaque no tratamento dessas questões são os autores 
Kaplan e Norton, que o fizeram em seu o artigo Measures that drive 
performance, publicado na Harvard Business Review. Kaplan e Norton (1992 
apud CRUZ, 2005) observam que tanto os pesquisadores acadêmicos quanto 
os gestores das organizações têm identificado problemas na mensuração do 
desempenho organizacional, percebendo que nenhuma medida única pode 
fornecer uma atenção ao foco e ao desempenho completamente 
representativo sobre as áreas críticas chaves do negócio. A partir disso, 
buscaram um modelo que pudesse trazer tal equilíbrio entre as importantes 
áreas da organização sobre um múltiplo enfoque e propuseram o modelo 
apresentado na Figura 1. Esta figura também pode ser facilmente encontrada 
na internet em uma versão mais detalhada, faz referência a obra destes 
autores citados  e representa o sistemas de mensuração da performance por 
eles proposto.  
 
 



139 
 

 
 

 
Figura 1 - Mensuração da performance – Perspectiva BSC. 
Fonte: Imagem adaptada de Kaplan e Norton (1996). 
 
A partir desse modelo, Kaplan e Norton (1992) incluem indicadores 
financeiros e não financeiros, como a satisfação de clientes e os processos 
internos, as atividades de inovação e a melhoria da organização. Com isso, 
permitem uma visão mais integrada da organização e não simplesmente do 
sistema financeiro, incluindo, na sua perspectiva, a análise de como a 
empresa é vista pelo acionista e pelo cliente, e onde exatamente deve centrar 
sua excelência. 
 
Assim, para Cruz (2005), o Balanced Scorecard está essencialmente ligado à 
estratégia, pois considera um conjunto de indicadores provenientes dela para 
mensurar o que entende como fatores críticos do sucesso para a organização, 
estabelecendo metas exigentes para os indicadores estratégicos. Nesse 
contexto, espera-se, que a organização evolua constantemente. São 
estabelecidos (i) os objetivos, (ii) os indicadores, (iii) as metas e (iv) as 
iniciativas. Os objetivos estratégicos são os orientadores da ação; os 
indicadores permitem monitorar o ritmo da transformação; e as metas são os 
desafios de desempenho que permitem avaliar as mudanças na organização. 
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6.3.1 A consolidação das abordagens multidimensionais 

 
Cobbold e Lawrie (2003) consideram que o Balanced Scorecard pode ser 
dividido em primeira, segunda e terceira geração. O BSC de primeira geração 
dá margens para interpretações vagas e equivocadas, enquanto que o BSC de 
segunda geração implementa melhorias a fim de torná-lo uma ferramenta 
para o gerenciamento estratégico. Esse importante aprimoramento no modelo 
pode proporcionar uma reflexão sobre os objetivos estratégicos da empresa, 
e, além disso, permite medir a performance organizacional de forma um 
pouco mais abrangente. A terceira geração do BSC, por sua vez, é baseada no 
refinamento da segunda versão, e, decorrente disso, as características do 
modelo o tornam mais funcionais e de maior importância estratégica. 
 
A terceira geração do BSC inclui os seguintes componentes: a declaração do 
destino – como e onde a organização quer estar no futuro; os objetivos 
estratégicos – dão suporte ao macro-objetivo organizacional e informa o que 
é preciso fazer para alcançá-lo; o modelo de articulação estratégica e 
perspectiva – fazer referência às mais importantes atividades do negócio, 
como processos, ciclos de tempo, produtividade, entre outros elementos 
internos, além dos recursos necessários para a implementação, pessoas, 
produtos, desenvolvimento de processos, aprendizagem e crescimento, e as 
relações externas e financeiras; as medidas e as iniciativas – referem-se à 
necessidade de acompanhamento e identificação do que foi feito, e a 
decorrente mensuração, como suporte ao gerenciamento e ao próprio 
monitoramento dos progressos da organização, do sequenciamento dos 
projetos, e do ciclo e dos prazos para a sua realização (COBBOLD; 
LAWRIE, 2002). 
 
Hudson, Smart e Bourne (2001), após revisão bibliográfica, sugerem seis 
dimensões críticas da performance organizacional que poderiam cobrir boa 
parte dos aspectos fundamentais do negócio, ou seja, o resultado financeiro, o 
desempenho operacional (dimensão de tempo, qualidade e flexibilidade), os 
aspectos financeiros, a forma como a empresa é percebida externamente 
pelos seus clientes e os aspectos culturais do trabalho nos recursos humanos. 
Entendem-na como uma abordagem holística, uma vez que considera 
diversas setores e dimensões da empresa, tanto interna como externamente. 
As seis dimensões propostas pelos autores são: qualidade, tempo, 
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flexibilidade, finanças, satisfação do consumidor e recursos humanos. 
 
Já o modelo performance prism, com a orientação dos stakeholders, encoraja 
os executivos a considerarem seus desejos e suas necessidades, considerando 
cinco dimensões: (i) Satisfação do stakeholder; (ii) Estratégias; (iii) 
Processos; (iv) Capacidades; e (v) Contribuição dos stakeholders (NEELY; 
ADAMS; CROWE, 2001). 
 
Em outro enfoque, para a realidade das pequenas e médias empresas, 
Hudson, Smart e Bourne (2001) reconhecem algumas dificuldades, como a 
falta de recursos destinados aos processos de mensuração da performance 
organizacional e ligados à estratégia, dentre outras. Nesse contexto, a 
utilização de recursos e a produção de resultados a curto e em longo prazo 
para dar suporte à motivação dos colaboradores deve ser dinâmica o 
suficiente para permitir a inserção de estratégias emergentes, sendo 
considerada um tópico que merece atenção fundamental. 
 
Atadia e Martins (2003) partem do pressuposto que a mensuração da 
performance poderia suportar o processo de melhoria contínua e concluem 
com um modelo teórico cujo estágio mais avançado de melhoria refere-se à 
capacidade total de melhoria contínua. Trata-se de um sistema de medição de 
desempenho voltado para o aprendizado, com a finalidade de implementação 
de mudanças e transformações nos negócios e com a característica de 
mensurar, também, os aspectos intangíveis da organização, como as 
competências e as capacidades. 
 
Atualmente, Richard et al. (2008) observam que a mensuração da 
performance organizacional é um tema muito importante e com bom volume 
de produção acadêmica, considerando, ainda, que a investigação na área tem 
um enfoque multidimensional. Seus estudos partiram de uma análise dos 
trabalhos publicados na Academy of Management Journal, Administrative 
Science Quarterly e Strategic Management, durante o período de 2005 e 
2007, sendo este último ano analisado parcialmente. 
 
Esses autores afirmam que essa perspectiva é multidimensional e está 
ancorada em circunstâncias heterogêneas de mercado, nas partes interessadas 
e no período de tempo, evidenciando alguma ineficácia das práticas de 
mensuração da performance organizacional. Esses mesmos autores 
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estabelecem uma vasta revisão da literatura, revisitando as principais 
abordagens sobre a mensuração da performance organizacional, além de 
analisar as variáveis mais presentes e aferidas quando se fala de mensuração 
da performance organizacional. 
 
Richard et al. (2008) também consideram importante o inter-relacionamento 
entre disciplinas específicas, como estratégia, marketing e gerenciamento de 
recursos humanos para interligar e verificar a própria veracidade dos estudos 
em que se baseiam as investigações nas áreas específicas. Eles assinalam 
fortemente, entretanto, que a investigação tem um longo caminho a seguir na 
validação de modelos multidimensionais, considerando, principalmente, o 
acompanhamento longitudinal das pesquisas que testam a validação dos 
modelos, a fim de compreender e verificar o impacto das flutuações nos 
períodos de tempo e a influência nos resultados das pesquisas, além da 
verificação do ambiente heterogêneo, das características das organizações e 
das práticas estratégicas e seus desdobramentos na mensuração da 
performance organizacional. 
 
A grande preocupação de Richard et al. (2008) é que se os sistemas de 
mensuração de performance não evoluírem em investigação, eles correm o 
risco de serem considerados puramente especulação ou, até mesmo, 
irrelevantes, citando o The Economist (2007). Felizmente, muitos 
pesquisadores têm implementado pesquisas para suprir os gaps. 
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6.4 MENSURAÇÃO EM MARKETING 
 
No campo da análise e mensuração do desempenho em marketing, de 
marketing; foram identificadas as seguintes categorias consideradas medidas-
chave/dimensões para a avaliação do desempenho de marketing: financeira; 
consumidor; eficácia da campanha; concorrente; cliente direto; logística e 
desempenho do produto. 
 
Além disso, de acordo com Ambler et al. (2001), o ativo em marketing pode 
ser mensurado levando em consideração o patrimônio da marca; a reputação; 
o valor da marca; a saúde da marca; a força da marca; a imagem da marca; a 
boa predisposição; e outros atributos. Os autores consideram que diversos 
métodos de valorização da marca foram desenvolvidos, entretanto todos 
apresentam falhas técnicas de uma ou outra maneira. Para eles, usar um único 
número para verificar a saúde de uma marca é uma representação limitada da 
realidade. 
 
Além disso, os mesmos autores, afirmam que se os profissionais de 
marketing quiserem dar ênfase à mensuração do marketing e, propriamente, 
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aos indicadores de satisfação de clientes, terão de promover seu uso, uma vez 
que os administradores tenderiam a dar mais importância aos indicadores 
financeiros. 
 
Cobra (2003) estabelece um modelo para a mensuração do desempenho do 
marketing, definindo oito categorias: índice de satisfação do cliente; paridade 
de vendas em relação ao potencial de mercado; grau de competitividade; 
avaliação do desempenho de comunicação; avaliação do desempenho de 
vendas resultante do esforço de propaganda; avaliação do desempenho de 
vendas por marca ou por linha de produtos resultante da promoção de vendas 
na internet e através de merchandising; avaliação do desempenho de 
propaganda corporativa; e avaliação do desempenho financeiro. Nesse 
modelo, é necessário atribuir notas em uma escala de cinco pontos, sendo o 
resultado outorgado como de eficiência adequada, média ou baixa. 
 
Portanto, parece haver uma concordância pelas abordagens 
multidimensionais, com possibilidades e necessidade de alterações e 
dinamizadas pelas circunstâncias. Parece plausível também que setores 
diferentes tenham possibilidades de adaptação do sistema incluindo 
indicadores que lhes sejam melhor representativos e alinhados com aquilo 
que é necessário mensurar para alcance dos objetivos organizacionais.  
 
6.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Basso e Pace (2003) analisaram o BSC sob a perspectiva da relação de causa 
e efeito para o reconhecimento das medidas não financeiras como 
direcionadoras do desempenho e da criação de valor nas organizações. Com 
isso, observaram a existência de uma relação que teria dupla afetação e não 
uma relação de causa e efeito entre as áreas de medição. Basso e Pace (2003) 
ilustram o argumento com o exemplo dos elos de causalidade, tomando como 
base os critérios para se estabelecer uma relação de causalidade. Segundo 
eles, “medidas de aprendizado e crescimento são causas das medidas de 
processos internos, que por sua vez produzem medidas da perspectiva dos 
clientes, que dão origem aos resultados e medidas financeiras” (BASSO; 
PACE, 2003, p.). 
 
Além disso, o entendimento dos fatores condicionantes da performance 
organizacional também pode ser um fator-chave para o desenvolvimento dos 
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modelos de mensuração da performance. Naor et al. (2008) observam que o 
aprimoramento da performance pode ser alcançado através dos efeitos diretos 
das práticas de qualidade da cultura e de infraestrutura, bem como pelo efeito 
indireto da cultura sobre as práticas de infraestrutura da qualidade que, por 
sua vez, afetam a performance organizacional. 
 
A mensuração da performance parece estar em um processo dinâmico de 
adequação do que é ou não medido em sintonia com os processos de 
mudança organizacional, retratando a capacidade de adaptação ao longo do 
tempo de medidas financeiras para medidas mais amplas e 
multidimensionais. Além disso, também considera setores específicos da 
empresa, como por exemplo, a performance em marketing. A relevância da 
mensuração da performance é evidente em face à crescente utilização das 
ferramentas no meio empresarial, devido, talvez, ao aumento no número de 
publicações e ao crescente interesse acadêmico atinente. 
 
Existe uma série de modelos de mensuração da performance e, 
provavelmente, eles continuarão em um processo de adaptação às condições 
organizacionais, tornando-se mais adaptativos e flexíveis no atendimento e, 
principalmente, na modulação do que a organização precisa, efetivamente, 
mensurar. A mensuração da performance, e não apenas esses tipos de 
sistemas, permite alguma espécie de diagnóstico das condições das 
organizações. Isso parece uma espécie de controle altruísta, pois permite que 
a organização, ao passo que consegue medir seu desempenho, possa projetar 
um cenário futuro mais ideal, embasado em planejamento. 
 
Se, por um lado, os sistemas de mensuração fornecem um auxílio ao 
desenvolvimento organizacional, é razoável pensar que a mensuração da 
cocriação, enquanto um antecedente da performance, também se comporte de 
forma similar, parecendo razoável que haja uma escala capaz de mensurar o 
resultado e captar o quão criativa e o quão intensamente a organização utiliza 
as práticas de cocriação. 
 
Há, entretanto, muitas ressalvas nesses aspectos que devem diferenciar a 
importância de sistemas de mensuração como esses, de forma a atribuir-lhes 
diferentes considerações na importância que terão em cada organização, 
contexto, projeto ou circunstância. Ainda assim, ressoa a utilidade, já que 
pode ser empregado como instrumento auxiliar para o gerenciamento da 
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organização. 
 
Cabe ressaltar ainda que os sistemas de mensuração da performance tendem a 
ser dinâmicos, assim, novos desenvolvimentos poderão surgir, cabe ao leitor,  
interessado em utilizar-se desses sistemas, buscar fontes de atualização 
permanentemente. Outra opção é considerar a adaptação dos sistemas de 
mensuração da performance, às realidades específicas. A ressalva é que para 
haver valor científico deve ser testado previamente. Feita essa ressalva, a 
mensuração, de modo geral, constitui uma ferramenta relevante para o gestor. 
E a tendência à multidimensionalidade dos sistemas de mensuração da 
performance bem como a dinamicidade na adaptação destes sistemas parece 
suscitar uma tendência.   
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7. (SMART) CITY ENQUANTO PLATAFORMA DE VIVÊNCIA 
EXPERIENCIAL  
 
Possibilidades e limitações estratégicas das cidades na contemporaneidade: 

uma reflexão sobre cultura, serviços, valor humano e urbanidade 
 

 
D.Z. Manenti 

 
 
7.1. APRESENTAÇÃO DO CAPÍTULO 
 

s transformações nas sociedades têm sido aceleradas, e ninguém 
duvida mais disso; até parece um clichê! Se considerarmos os 
aspectos atinentes à escassez de recursos, à conservação, às novas 

necessidades dos habitantes das cidades e ao progresso das tecnologias 
informáticas, que têm impulsionado o aparecimento de novos 
questionamentos relacionados à importância dos serviços, do valor humano e 
da cultura para a valorização da qualidade de vida nas cidades, surge a 
necessidade de reflexão sobre as seguintes dimensões, que estão, de alguma 
forma, inter-relacionadas: conceitos de cidades inteligentes e cidades que 
valorizam o conhecimento e zelam por aspectos concernentes à qualidade de 
vida e do ambiente social. Somam-se a isso, as questões atinentes ao cuidado 
com o sistema ecológico. 
 
Este capítulo objetiva refletir, discutir e analisar esses aspectos e 
características que promovem a qualidade de vida. Além disso, busca 
interpretar as percepções e as constatações empíricas e teóricas de forma a 
subsidiar uma ampliação do entendimento. Os resultados provêm elementos 
de reflexão embasados em interpretação do fenômeno das cidades na 
contemporaneidade, sob o suporte de premissas conceituais, e refletem 
modelos de desenvolvimento smart como uma possível alternativa estratégica 
para as cidades. 
 
 
 
 

A
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7.2 CONSIDERAÇÕES E PREMISSAS INICIAIS 
 
A cultura, em contraponto com a natureza, pode ser pensada enquanto uma 
construção humana do conhecimento. Há, entretanto, diferentes concepções 
de cultura, e essa ideia parece englobar diversas perspectivas. Assim, pode-se 
considerar cultura aquilo que se produziu de conhecimento, não só o que está 
registrado e presente na comunicação escrita, mas também os costumes dos 
povos, os entendimentos sobre a moralidade, os comportamentos, a 
linguagem, a filosofia, a ciência e as artes englobando, portanto, o tácito e o 
explícito. 
 
Diante disso, reflete-se: afinal, quem é o detentor desse conhecimento? E a 
resposta é: a humanidade. Disso emerge a importância do valor humano para 
a perpetuação da cultura e, também, para o avanço da humanidade nos 
aspectos de sua evolução e das cidades. Discutir a cidade como uma 
plataforma de vivência experiencial implica admitir alguns desafios e 
possibilidades. Este estudo pretende questionar e discutir alguns elementos 
contextuais que possam estar envolvidos no microcosmo das cidades, 
enfocando a cultura e o valor humano como elementos essenciais do 
desenvolvimento das cidades na contemporaneidade. Paralelamente, analisa-
se o papel das smart cities e congêneres e as possibilidades que os 
idealizadores e a sociedade lhes atribuem. 
 
Segundo Anttiroiko; Valkama e Bailey (2014) há níveis de integração dos 
sistemas socioecológicos que configuram graduações diferentes nos aspectos 
smart city concept, ou seja, nas cidades que reúnem esse conjunto de 
características. Assim, o objetivo deste capítulo é, também, refletir sobre as 
limitações e as potencialidades das cidades, perpassando pela análise das 
características que fundamentam a concepção smart city e congêneres.  

 
7.3 A CULTURA E A CIDADE 
 
Começa-se a reflexão com uma questão relativamente simples: o que é 
cultura? Parte-se do pressuposto que cultura é a criação humana, aquilo que 
está para além da natureza. Assim, considera-se a cultura, aqui, como o 
conhecimento humano e a sua construção. Com relação ao conhecimento, 
entende-se o científico, o filosófico, o teológico, o oriundo da tradição e, até 
mesmo, o senso comum. Percebe-se, portanto, que a cultura não está 
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desvinculada do elemento humano, e o humano é entendido como uma 
construção histórico-social. 
 
O humano é o portador do conhecimento e, por conseguinte, o detentor da 
cultura. Mas não só, uma vez que a cultura também pode ser considerada um 
produto do trabalho humano, por exemplo, a produção artística, arquitetônica, 
bibliográfica, e os demais “produtos” do intelecto humano. Em cultura, e em 
uma noção de cultura e pluralidade, percebe-se não haver uma concepção 
particular e única, válida para tudo e para todos. Dessa forma, a cultura está 
vinculada ao indivíduo e às sociedades, assim como às peculiaridades na e da 
cultura. Ela está na maneira de ser, explanando de modo simples. Além disso, 
a sua importância perpassa pelas questões de identidade de um povo, o que 
ele considera importante e o que repete autenticamente em seus hábitos e 
modos de conviver. 
 
A cultura, do mesmo modo que a religião, pode ter uma importância de 
elemento de ligação. As pessoas, de modo geral, parecem unir-se por 
elementos culturais. Fala-se aqui de união no sentido de convivência nas 
cidades. Assim, pode-se fazer uma reflexão sobre as artes, a gastronomia, os 
clubes esportivos, as associações e sobre muitas outras diversas organizações 
e grupos sociais nos quais há convivência. Nesses ambientes, não perpassam, 
exclusivamente, elementos culturais que parecem dar sentido ao conviver. 
Este cenário parece refletir a visão do homem e das organizações. 
Seguidamente, apresenta-se esta perspectiva sob a analítica das teorias 
organizacionais, com o objetivo de subsidiar a ampliação da compreensão 
desses aspectos. 
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7.4 AS TEORIAS ORGANIZACIONAIS E O HUMANO 
 
Desde o surgimento das teorias organizacionais e dos estudos das 
organizações e de outras disciplinas que estudaram e ainda estudam a visão 
do homem, podem-se estabelecer diferentes concepções nesse campo de 
domínio. Nos primórdios do desenvolvimento da teoria organizacional, a 
abordagem clássica da administração considerava o homem um ser motivado 
por recompensas financeiras e econômicas. Depois disso, a abordagem 
humanística fundou uma visão de homem baseada em recompensas sociais, 
um ser motivado por um sentido de pertencimento ao grupo social. Mais 
adiante, acreditou-se que o homem estaria inserido em um sistema no qual 
exercia uma função, havendo, então, uma visão predominantemente 
funcional. Foi o neoclassicismo que apresentou fundamentos de uma 
concepção de homem administrativo e, depois de outras tantas concepções, 
pensou-se em uma abordagem capaz de abarcar a complexidade da natureza 
humana e seu papel nas complexidades dos ambientes, não só 
organizacionais, mas também sociais. 
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Considerando a perspectiva analítica de que o homem é um ser complexo e, 
portanto, tem diferentes concepções e motivações no fazer administrativo, há 
de se pensar, também, sujeito a essa complexidade, o homem no espaço 
social. Ao pensar em espaços em uma trajetória que vai do micro ao macro, é 
possível conceber o ser na instituição família, sendo esse um primeiro espaço 
de convívio social. Ampliando o foco de análise, pode-se pensar no ser 
humano inserido em uma organização, em um grupo social vinculado ao 
trabalho, ao esporte, à espiritualidade, a uma cidade, a um estado, a uma 
nação e, em uma concepção ampliada, ter uma visão de cidadão global e, 
principalmente, de cidadania global, no sentido de uma aproximação a uma 
ética universalista. 
 
O foco da análise deste ensaio é a cidade como um sistema social, como um 
espaço para coexistir, e o homem complexo inserido nesse contexto. Assim, 
parece adequado apresentar os conceitos desta visão do homem que os 
estudos organizacionais consideram em termos de uma interpretação 
ontológica. O homem complexo é entendido por um somatório das visões e 
concepções do humano construídas no decorrer da evolução das teorias 
organizacionais. O que se considera um homem complexo é uma 
sobreposição da visão clássica, humanista, burocrática, neoclássica e 
sistêmica. Nisso, parece culminar a teoria da complexidade e a noção de 
coexistência, afirmando que as visões do homem coexistem e se somam, 
podendo-se pensar, de algum modo, em uma visão multifacetada dessa 
concepção teórica, ora mecanicista, com motivações econômicas, ora mais 
humanísticas, com motivações sociais e emocionais ora ubíquas, 
incorporando à tendência a digitalização, também dos aspectos ligados ao 
humano; já se fala, inclusive, de um homem digital. Ainda mais se pensarmos 
que muitos adventos da neurociência e bioengenharia ainda estão por vir.  
 
Há, portanto, uma visão não dualista, mas multifacetada e densa, situacional e 
não linear. Essa visão transcende a lógica cartesiana de que o comportamento 
humano é relativo a alguma determinada circunstância e tende a ser 
previsível e estável. Esse conceito de complexidade atribuído ao sujeito 
parece também condicionado a um movimento organístico no qual o 
comportamento e, até mesmo, a identidade assumiriam uma característica de 
organicidade, de fluidez e de auto definição, não estática. É o caso das 
reflexões de Zygmunt Bauman e a pós-modernidade líquida, no sentido de 
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que a identificação humana tenderia a ser reconfigurada através dos desígnios 
da evolução ou das mudanças sociais. 
 
A ideia do “vir a ser” e da capacidade de modificação dos afazeres diante da 
transitoriedade das certezas do trabalho configura, de alguma forma, um 
cenário no qual a busca por qualificação e mudança no sentido de aquisição 
de novas competências e habilidades para o trabalho e para o próprio existir 
humano parecem contribuir para a ideia de que o ser humano é capaz de 
“configurar-se”. Fala-se no sentido de construção curricular, inclusive. Além 
disso, a ideia de “vir a ser” pode ser pensada a partir de um currículo e, 
inclusive, da aquisição de uma profissão ou de competências. Afinal, o que 
define o homem, no sentido ontológico, é aquilo que ele faz (no sentido da 
ação humana), muito embora essa seja uma concepção um tanto restrita para 
uma análise mais ampla desta complexidade, portanto, insuficiente. 
 
A cidade, enquanto espaço do existir humano, é o ambiente com o qual se 
pode interagir no sentido de buscar conhecimento para além do ensino 
formal, pois as cidades propiciam interações humanas e, considerando a 
abordagem interacionista do aprendizado, por que não pensar a cidade como 
uma “grande sala de aula”. A partir dessa analogia, pode-se pensar que a 
coexistência das boas e das más ações implica a necessidade de uma 
capacidade de filtragem de informações e de práticas indevidas. A escola,  
enquanto instituição, o setor de ensino, e, principalmente, a família parecem 
ter uma precisão no auxílio às buscas pelo aprender mais efetivas e menos 
“poluídas” em comparação ao todo. Assim, mesmo que a cidade possa ser 
pensada enquanto usabilidade aprendente e ensinante. O setores de ensino 
formal continuará marcando presença imprescindível nesses aspectos. A 
verdade é que a ubiquidade da internet tem permitido também a ampliação 
das plataformas e as possibilidades de aprendizado inclusive vinculadas ao 
setor de ensino, como é o caso do ensino a distância.   
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7.5 A CIDADE COMO PLATAFORMA DE VIVÊNCIA EXPERIENCIAL 
 
A cidade como uma plataforma de vivência experiencial é, também, outra 
constatação que parece plausível. A cidade parece propiciar, corriqueira e 
diariamente, um conjunto de experiências, similar as que ocorrem no 
ambiente de trabalho e que acabam provendo experiências de aprendizado. A 
promoção do aprendizado das capacidades de ser, de conviver, de saber 
conviver e de aprender a aprender é possível por meio da experiência 
vivencial. Muitas vezes, é possível também a ampliação das perspectivas que 
antes eram restritas pela desatenção. 
 
Pode-se pensar, aqui, em experiências duais, positivas e negativas. 
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Logicamente, as experiências negativas talvez devam ser mitigadas, e o que 
se deve valorizar são as experiências positivas, sejam elas as propiciadas pela 
satisfação e pela ambientação advindas do consumo ou da convivência, de 
modo geral. Para entender melhor o que se pretende explanar, o leitor poderá 
ler artigos científicos e reportagens de bons meios de divulgação sobre 
“economia da experiência”. Retornando à ideia, reflete-se agora outra 
dimensão. Nas experiências negativas e não naturais, ou seja, naquelas 
provocadas por maus elementos, os sistemas de segurança e jurídicos 
exercem um papel importante no sentido de precaver, repreender ou punir. 
 
Com relação às experiências positivas, pode-se pensar em todos os aspectos 
que envolvem as manifestações culturais, como a hospitalidade associada às 
atividades turísticas, educativas e laborais, valorizando o bem-estar e a 
promoção da felicidade bem estar da população. 
 
Há, evidentemente, muita subjetividade envolvida na simples reflexão 
dualista dessas dimensões, aqui, uma muito breve acepção. Por outro lado, 
entende-se a ideia da economia da experiência como algo efetivamente 
possível, havendo negócios, inclusive, que propiciam verdadeiras 
experiências de consumo aos seus clientes. Na lógica de consumo 
experiencial, a organização provê um ambiente e uma atmosfera propícia às 
experiências de consumo agradáveis, que vai desde os estudos de layout, 
aroma, design service, hospitalidade e, em alguns casos, algumas técnicas ao 
“Estilo Disney” de encantar os clientes. Notadamente, trata-se de um estilo de 
atendimento e de operação que tem funcionado muito bem, especialmente na 
América do Norte, para efeitos de encantamento do cliente. Ao pensar nos 
exemplos dos negócios Disney: os navios, os resorts, os filmes, os 
restaurantes, a produção de jogos, entre outros, logo se compreende esse 
estilo.  
 
Um dos problemas a serem questionados, em outro aspecto da compreensão, 
é o fenômeno da “teatralização” e encantamento do cliente, no qual a 
fronteira do real e do imaginário parece cada vez menos evidente, 
comparável, por analogia, a uma espécie de “Dineização” da realidade na 
experiência de consumo. Por outro lado, parece haver uma associação 
evidente à satisfação desse tipo de abordagem, quando bem direcionada e em 
situações possíveis, logicamente parece haver limiares desta prática aplicada 
aos negócios.  
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A generalização de práticas e de entendimentos está sujeita a algumas 
condições que devem ser consideradas. O fato de não haver a possibilidade 
de generalização, ou seja, não é aplicável a todas as situações. Outro 
pressuposto necessário diz respeito ao fato de que toda organização deve 
considerar a ética como condição essencial. De modo que não se podem, no 
entanto, aplicar essas práticas a tudo e a todas as circunstâncias, no sentido de 
que só parecem aplicáveis às situações de consumo específicas, ou seja, não 
generalizando ou expandindo essas práticas para todas as situações e 
contextos. 

 
7.6 AS SMART CITIES E CONGÊNERES: AS CIDADES INTELIGENTES, 
AS CIDADES QUE APRENDEM E AS CIDADES HUMANIZADAS 
 
De acordo com Cretu  (2012), a smart city é caracterizada como um ícone de 
sustentabilidade e habitabilidade das cidades, envolvendo questões atinentes 
às boas práticas econômicas, à mobilidade, ao zelo pelas pessoas, à atmosfera 
da cidade, à habitabilidade e à governança. Podem-se pensar, ainda, nos 
aspectos de integração das informações e nos informes acerca da dinâmica do 
funcionamento da cidade de forma integrada via sistemas de comunicação e 
dados, permitindo uma verdadeira integração de todos os aspectos 
imaginados para tornar a vida humana mais integrada. Entretanto, há de se 
questionar, também, os limites do uso dos dados na perspectiva do ethos. A 
concepção de cidade inteligente funde-se, em alguns aspectos, às concepções 
de cidades smarts, que são cidades aprendentes que utilizam modelos 
inteligentes de gestão da sua dinâmica. 
 
A ideia de uma cidade humanizada valoriza a hospitalidade, o bem-estar e 
uma convivência embasada em cuidado com a vida humana da coletividade. 
Segundo Batagan (2011), smart cities models representam um exemplo real 
do suporte para o desenvolvimento urbano que engloba, além dos aspectos 
citados, um cluster educacional integrado, sistemas de cuidado à saúde 
integrados e coleta de dados e gestão. Já as questões de sustentabilidade, para 
esse mesmo autor, envolvem o aumento da qualidade de vida, a vivência de 
acordo com os recursos ambientais e o investimento no progresso 
tecnológico. 
 
Um aspecto que parece fundamental, de acordo com as ideias de Branchi, 
Valdivielso e Matias (2014) é que as cidades precisam de habitantes 
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exercentes da cidadania, capazes de resolver problemas cotidianos 
apreendidos pela memória e pela experiência, tendo, assim, uma atitude 
smart. 
 
7.7.  DESENHO METODOLÓGICO 
 
Apresenta-se aqui o desenho metodológico da construção do texto que 
originou este capítulo e estudo que, como já mencionado, tem o objetivo de 
refletir a respeito das cidades humanizadas, das smart cities e das cidades 
inteligentes e congêneres, além de refletir sobre o seu papel enquanto 
promoção do desenvolvimento humano. Este capítulo busca, ainda, ponderar 
sobre o pensamento estratégico e organizacional voltado aos espaços urbanos 
e às questões de habitabilidade desses espaços. Discute-se o papel da 
criatividade e as tendências para as cidades, bem como os desafios na 
contemporaneidade. Para isso, contou-se com uma abordagem empírica, em 
uma abordagem comparativa não estruturada entre as potencialidades e as 
fragilidades de algumas cidades, buscando compreender para compor o 
quadro reflexivo-analítico deste estudo, complementarmente composto por 
observação do ambiente social. 
 
A abordagem do fenômeno pareceu adequada para possibilitar a reflexão e a 
interpretação do empírico e para buscar, de alguma forma, a ampliação da 
compreensão e da interpretação do fenômeno do habitar na 
contemporaneidade, com o recorte de análise dos ambientes sociais e das 
urbanidades. 
 
Uma análise cuidadosa, buscando interpretar e compreender, foi realizada 
através da reflexão teórica e análise do ambiente de percepção. As 
elaborações aqui apresentadas são, portanto, buscas pela compreensão dos 
elementos teóricos, do próprio psiquismo e dos mecanismos de percepção, 
analisando um todo interpretativo. Nesse caso, o texto busca refletir sobre 
este conjunto, ora teórico, ora empírico, ora teórico-empírico, sendo 
filosófico em alguns aspectos e científico em outros. Aproxima-se, portanto, 
do campo da fenomenologia em administração, do turismo, da hospitalidade 
e da filosofia. Parece, então, transcender a categorização textual e a lógica 
disciplinar e privilegiar a fenomenologia enquanto compreensão do 
fenômeno e a sua interpretação condicionada a uma abordagem perspectivista 
transversal. 
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7.8 DISCUSSÕES E REFLEXÕES ACERCA DOS DESAFIOS E DAS 
POTENCIALIDADES DAS CIDADES 
 
Referindo-se à cidade e à competitividade, faz-se necessário pensar a 
estratégia? O pensamento estratégico evoluiu ao longo do tempo e uma das 
abordagens possíveis é organizá-lo em escolas da estratégia. Mintzberg tem 
mostrado que essa ideia é realmente aplicável e efetiva. Há algumas 
convenções, inclusive, que têm se mantido ao longo do tempo, como a 
estratégia utilizada para o alcance dos objetivos organizacionais e para a 
manutenção ou a ampliação das estruturas organizacionais. Ela tem sentido 
amplo e pode ser utilizada tanto para efeitos pessoais quanto para efeitos 
organizacionais, extrapolando a utilização para estados, países e continentes. 
 
Uma das abordagens possíveis é buscar uma vantagem sustentável, um 
oceano azul de oportunidades, tendo em conta um dos clássicos do 
pensamento estratégico, o livro “A estratégia do oceano Azul”, e outros 
clássicos, como “On Competition”. A abordagem porteriana trata da 
competitividade das nações e, entre outros aspectos, apresenta o modelo das 
estratégias genéricas e das análises ambientais. Diante disso, e do 
entendimento desta perspectiva de análise da estratégia, parece mesmo 
necessário pensar e repensar as cidades, levando em conta as suas situações 
particulares contextuais. 
 
Mas afinal, o que é importante, no sentido de pensar a estratégia para as 
cidades? Parece que a preservação dos recursos naturais, ou seja, a garantia 
da qualidade e da quantidade desses recursos, como a água, é muito 
importante para as questões de saneamento, assim como a preservação das 
reservas hídricas e a correta utilização desse recurso. Também são 
importantes os aspectos relativos à ecoeficiência, em sentido amplo, passando 
pelas questões como a boa utilização da energia. As questões atinentes à 
sustentabilidade, à preservação dos ecossistemas e às energias renováveis 
parecem também constituírem aspectos basilares para a manutenção das 
estruturas e qualidade de vida nas cidades. Além disso, emerge a necessidade 
de tornar os espaços humanizados, e a necessária valorização e cuidados com 
o bem-estar da população. 
 
Os projetos interdisciplinares que conjugam diferentes profissionais, como os 
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da arquitetura, da engenharia, das humanidades e das áreas sociais aplicadas, 
entre outras, podem conseguir um resultado mais próximo do ideal, 
justamente por compartilhar diferentes perspectivas e modelos mentais mais 
ampliados através da interdisciplinaridade. 
 
No quesito bem-estar da população, os projetos relativos às questões de 
“caminhabilidade” talvez possam contribuir para tornar as cidades mais 
próximas de um modelo smart e para aproximar as cidades e os bairros aos 
conceitos relativos a cidades inteligentes e humanizadas. Mas afinal, o que 
torna um bairro ou uma cidade caminhável? Diversos fatores envolvendo 
questões econômicas, sociais, ambientais e, até mesmo, políticas. A 
caminhabilidade depende, entre outros fatores, de segurança, de estruturas de 
comércio e de serviços, ou seja, a economia local, a segurança, os transportes, 
entre outros. O escritório Arup, de Londres, desenvolveu um infográfico que 
contempla as principais questões. Esse material pode ser consultado online21. 

 
7.8.1 A competitividade e as organizações 
 
A cidade e a competitividade em uma abordagem paradigmática funcionalista 
perpassa por muitos desafios, como as questões econômicas de geração de 
emprego e renda em épocas de baixo emprego. É justamente nesses períodos 
em que talvez seja conveniente estimular o empreendedorismo, garantindo a 
manutenção dos mecanismos de competitividade. Nesses momentos, também 
parece ser importante fortalecer o comércio, os serviços e a indústria. 
Considerando que possuem vocações naturais, algumas tendendo mais para a 
indústria, enquanto outras para o setor de serviços e comércio. 
 
Estes aspectos vocacionais, e, sobretudo aqueles aglutinados à cultura, 
merecem um cuidado especial. Noutros aspectos parece adequado estimular a 
revitalização dos espaços, as novas ideias voltadas a reinventar os setores e as 
atividades. Nos modelos de pouca intervenção do governo nos negócios, os 
próprios mercados têm capacidades de auto-ajustes, em alguns aspectos. 
Sendo visto como algo favorável para a manutenção das estruturas 
econômicas, nesse contexto. De outra forma, outros setores parecem 
realmente vocacionados ao Estado. Algumas iniciativas que mixam parcerias 

                                                 
21Disponível em: <http://www.archdaily.com.br/br/796025/os-beneficios-das-
cidades-caminhaveis-para-seus-habitantes>. Acesso em: 29 jul. 2017. 
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público-privadas, da mesma forma parecem bem-vindas em algumas 
circunstâncias. 
 
Outros aspectos, como a segurança, a capacidade de regeneração de espaços 
subutilizados, a valorização e a criação dos atrativos urbanos, a redução do 
ruído, a eficiência dos transportes, os ecossistemas de serviços, a valorização 
da economia local (sem dispensar a não local) também são aspectos que 
parecem relevantes para repensar a urbanidade. Além disso, o setor de ensino 
e as instituições de fomento podem desempenhar um papel muito relevante 
no sentido de estimular a capacidade empreendedora e de fornecer elementos 
informacionais (mas não apenas) que acabam subsidiando o 
desenvolvimento. 
 
De forma um pouco mais abstrata, mas não menos importante, a criatividade 
e a capacidade inovativa estão associadas à performance das organizações, 
justamente por permitirem e terem potencial na resolução de problemas, 
sendo capazes de prover soluções e novos produtos, além de renovar e 
aprimorar os serviços e os produtos já estabelecidos. 
 
O sentido de pertencimento e a felicidade na cidade, por sua vez, parecem 
estar associados a questões atinentes à hospitalidade da população, a não 
segregação, ao repúdio ao racismo, a não discriminação, a aspectos, de modo 
geral, subjetivos e a outros de natureza mais tangível, como é o caso das 
questões de estrutura ao exemplo do modelo de caminhabilidade. Dessa 
forma, o estímulo à felicidade da população e a promoção do bem-estar 
talvez, e com um uma grande possibilidade de acuracidade, há associação 
destes aspectos ao aumento do sentimento de felicidade e de bem-estar na 
cidade. Evidentemente, em alguns aspectos, a felicidade parece ser um estado 
espiritual ou um estado da psique, da mente. Há, entretanto, alguns aspectos 
considerados estruturais e algumas premissas basilares para que as condições 
de bem-estar da população e o estímulo da felicidade e do sentimento da 
felicidade encontrem espaço para o desenvolvimento. 

 
8 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS LIMITAÇÕES E AS 
POSSIBILIDADES ESTRATÉGICAS 
 
Ao tratar sobre as limitações estratégicas das cidades na contemporaneidade, 
e tendo como referência as cidades brasileiras, pode-se pensar na perspectiva 
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dos gaps estratégicos. Por gaps pode-se entender os espaços, as faltas e as 
lacunas. Dessa forma, o recorte analítico aqui é: “O que é um gap estratégico 
para as cidades brasileiras?” 
 
Conclui-se que, em um primeiro momento, há muitas cidades com gaps em 
saneamento, segurança, acesso à água potável (felizmente algumas dessas 
carências vem reduzindo) e, em seu sentido mais amplo, verifica-se ainda 
uma necessidade de investimentos na conservação do recurso hídrico, na 
educação e na saúde. Há, também, gaps no sentido de haver espaço para 
investimentos no fortalecimento das estruturas, em destaque, as questões que 
dizem respeito à mobilidade urbana, aos aspectos relativos à caminhabilidade 
e à promoção do bem-estar da população, no apoio ao oferecimento de 
estruturas que promovam a felicidade para o maior número de pessoas 
possível. As questões de hospitalidade e aquelas atinentes aos 
comportamentos humanos talvez possam ser trabalhadas em formato 
educativo pelo design instrucional. 
 
A cidade, enquanto área para a sustentabilidade parece confluir com a 
abordagem mencionada até então. A questão de manutenção e de 
desenvolvimento das estruturas econômicas, no sentido de fortalecimento do 
comércio, dos serviços e da indústria, atinge o primeiro pilar. Já a questão 
social e ambiental também associada à questão da sustentabilidade requer 
preocupação com as questões sociais e zelo pelo ambiente. Por outro lado, 
não havendo certa robustez econômica, parece que também o consumo 
consciente de produtos eco e de valor agregado, neste caso não teria espaço 
para agregar maior custo ou eficiência e ganho em escala. 
 
Pensar em produtos e soluções que ajudem na economia de recursos, sejam 
financeiros ou naturais, é uma estratégia coesa para fazer frente às demandas 
da eficiência e da ecoeficiência. 
 
A ecoeficiência parece também supor que deva englobar a categoria das 
energias sustentáveis. Pensando em soluções desta espécie, é necessária a 
preparação para as cidades do futuro. Nesse aspecto, as alternativas que não 
agridem o meio ambiente (e as pessoas) e que têm, em longo prazo, 
economicidade e eficiência, são, em princípio, adequadas, já havendo, 
inclusive, inúmeros exemplos de exitosa implementação. O custo de 
desenvolvimento e de implementação dessas alternativas, bem como a 
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relação custo-benefício e a reduzida manutenção ao longo do tempo, são 
aspectos relevantes a serem considerados ao refletir as alternativas possíveis. 
 
Os desafios da mobilidade em algumas cidades brasileiras são evidentes. A 
estratégia de multimodais, de agregar soluções ecoeficientes e, até mesmo de 
combustíveis renováveis e bicombustíveis têm sido implementadas em 
algumas cidades. Há, também, algumas iniciativas realizadas na categoria 
multimodal, exemplificando: VLTs, (Veículos Leves sobre Trilhos) e 
bicicletas, para além dos convencionais e inovadores meios de locomoção. 
Os modelos de outros países podem fornecer subsídio para uma análise mais 
acurada no pensar das alternativas, enquanto que os profissionais de 
engenharia de mobilidade, as equipes multidisciplinares e os sistemas 
políticos podem constituir apoio e prover caminhos necessários para a 
reflexão de soluções, à medida que surge a necessidade ou, onde elas já 
existam, à medida que outras soluções se mostrem viáveis e de maior valia 
que as atuais, e com acolhimento as questões e sistemas de segurança 
associados, tão necessários.  
 
A estratégia de tornar as áreas urbanas e suburbanas mais acertadas nos 
aspectos da caminhabilidade pode contribuir para uma menor utilização dos 
transportes convencionais, como ônibus e carro. Entretanto, a restrição da 
circulação entre bairro e centro não constitui uma alternativa viável. Talvez, 
então, tornar mais atrativo, também os bairros periféricos, e aumentar o 
“índice” de caminhabilidade, talvez seja uma alternativa viável, uma vez que 
é evidente que o enriquecimento da experiência do viver urbano perpassa 
também pela valorização da cultura em ambientes caminháveis e seguros.  
 
Os aspectos estruturais que se referem às condições de suporte da qualidade 
de vida ainda parecem ser aspectos considerados prioritários. Por outro lado, 
a questão da hospitalidade, do bem-estar e da felicidade requer um passo 
adiante no sentido de ir além das questões básicas elementares e, para isso, o 
desenvolvimento das humanidades, das artes e da cultura, de modo amplo, 
pode constituir elementos-chave para o sentido de pertencimento a uma 
sociedade na qual haja um sentido amplo de engajamento. É neste tecer que 
se assemelham as características de smart cities. Isso tudo pode, ainda, tornar 
a cidade mais humanizada e, neste ponto, está o início de uma reflexão das 
cidades na contemporaneidade e na possibilidade de prepará-las para o 
futuro. Mais do que apontar soluções, a ideia deste capítulo é provocar a 
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discussão, a reflexão e os questionamentos. 
 
Assim, como sugestão de reflexão e de estudos futuros, propõe-se: 1) 
pesquisar a fim de testar se os aspectos citados constituem fatores de 
desenvolvimento por meio de em uma abordagem de pesquisa exploratória; 
2) Testar a hipótese de que nas cidades com maior Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), os aspectos característicos das smart cities 
são levados em consideração de forma mais intensa; 3) Pesquisar como estão 
os municípios brasileiros com relação às características de caminhabilidade; 
4) Analisar até que ponto as cidades mais desenvolvidas economicamente 
têm um melhor desempenho nos aspectos de humanização da cidade, da 
caminhabilidade e naqueles aspectos atinentes ao modelo smart; 5) Pesquisar 
as possibilidades e as oportunidades para os empreendedores; 6) Averiguar 
em quais aspectos exatamente os modelos educativos podem contribuir. 
 
Essas novas pesquisas poderão, possivelmente, ajudar a esclarecer de forma 
mais precisa e ampla como o conceito de smart cities pode prover uma 
alternativa de orientação para o desenvolvimento futuro das cidades com o 
potencial de integrar novas tecnologias e os sistemas sociais e ecológicos. 
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Obs.: Há de se mencionar que este capítulo traz apenas uma breve reflexão. 
Ao estudar o fenômeno das cidades na contemporaneidade, tratou-se uma 
abordagem interdisciplinar, envolvendo a arquitetura, a cultura e o 
planejamento urbano (sendo algumas delas áreas do conhecimento), sobre as 
quais se versou neste capítulo e as quais serviram de subsídio para uma 
análise crítica reflexiva. Sem a pretensão de que haja superficialidade, cabe a 
ressalva que a aparente falta de profundidade em algum tópico não deve ser 
entendida como pouca amplitude e pouco cuidado com as áreas, uma vez que 
a contemplação dessas dimensões, afirma-se que é o conjunto dessas 
dimensões de análise, sua inter-relação e a dialógica que configuraram os 
elementos ora de reflexão, ora de contraponto, de uma dialética.  
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SUGESTÕES PARA LEITURA COMPLEMENTAR 
 
Há uma infinidade de excelentes materiais, em diversos formatos, impressos 
ou em formato digital. Selecionar apenas alguns para apresentar aqui, 
pedimos desculpas,  pois, de alguma forma, indicar apenas estes é uma falha, 
embora os sites web possam fornecer alguma lista, um pouco mais ampla. O 
comentário sobre o quão lamentável é escolher apenas estes é atinente a essa 
situação em que se mostra inviável não apresentar todos os outros materiais 
relevantes existentes, não devendo ser encarado como um desprestígio para 
com os não listados aqui, evidentemente. Trata-se apenas da percepção de 
uma falha, que, neste caso, é nossa, em função das contingências de espaço e 
tempo de nossa escrita e memória. De todo modo, os materiais, as obras, são 
apresentados a seguir:   
 

- Manual de Oslo 
- Harvard Business Review 
- Revista da Administração Contemporânea  
- Empreendedorismo e desenvolvimento de novos negócios 

(livro da Editora da Fundação Getúlio Vargas) 
- O segredo de Luísa (livro) 
- O empreendedor (livro) 
- Canvas (Material do Sebrae para modelagem de negócios, ou 

livros que expliquem o modelo) 
- Pedagogia da Autonomia (livro de Paulo Freire). Para os 

interessados em pedagogia, há, entretanto, outras obras do 
autor e muitas outras de outros estudiosos de educação 

- Plano de Negócios (livro da editora Elsevier) 
- Design Thinking: Inovação em Negócios (livro de Viana et 

al.).  
- Os livros de administração e estudos organizacionais, citados 

e/ou consultados; os quais destacamos “Introdução à 
administração”, autoria do Prof. Chiavenato; “Fundamentos de 
Administração”, Prof. Maximiniano; e “Organizações 
Complexas”, Prof.  Etzioni. 

- O blog da associação brasileira de bibliotecas universitárias 
possui um verdadeiro guia, não só para leitura de materiais 
científicos, mas também para pesquisadores, professores (não 
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exclusivamente), para os interessados, de modo geral,  em 
desenvolver pesquisas científicas, entre outras possibilidades. 
O blog é o indicado neste link: 
<http://cbbublogger.blogspot.com.br> 

- Os programas de educação continuada das universidades  
- Os programas EAD das universidades, principalmente as que 

disponibilizam a oferta via continuum education programs 
- As novas plataformas de aprendizado virtual, ao exemplo 

Coursera e Edx 
- O desenvolvimento das cidades por meio da arquitetura pode, 

talvez, inspirar-se em ideias apresentadas em: 
<http://www.archdaily.com.br> 

- Os sites das incubadoras de negócios e incubadoras 
tecnológicas também podem ser alternativas interessantes 
como pesquisa de negócios e práticas 

- Muitas outras possibilidades de aprendizado, inclusive algumas 
ferramentas ao estilo app que o leitor poderá consultar nas lojas 
de apps do Google e nos motores de busca World Wide Web. 
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BACKSTAGE: O HISTÓRICO DA CONSTRUÇÃO DESTE LIVRO 

 
 
Relatamos aqui, muito brevemente, a origem dos nossos textos e alguns 
outros aspectos que consideramos interessante resgatar, no sentido de relato 
histórico da construção do livro. 
 
Alguns textos foram resultados de pesquisas anteriores ao momento inicial da 
escrita deste livro, É o caso dos artigos de criatividade, cujo estudo iniciou 
em 2008, quando Diogo pesquisou a Criatividade Organizacional. Alguns 
outros textos, como é o caso do estudo sobre mensuração da performance, 
foram resultados de um breve levantamento bibliográfico realizado por volta 
de 2009. Assim, alguns capítulos foram concluídos com base em estudo 
anteriores, na continuação desses estudos e no aprimoramento de alguns 
textos já existentes. Outros textos, no entanto, foram elaborados logo após 
que o projeto da escrita do livro fora iniciado. 
 
Realizou-se uma pesquisa inédita de cunho quantitativo em uma instituição 
de ensino brasileira. Realizou-se, também, uma pesquisa fenomenológica que 
buscou compreender o fenômeno das cidades na contemporaneidade. Além 
dos textos realizados com pesquisa bibliográfica, também nos expressamos 
aqui de forma a discutir e analisar as temáticas envolvidas e propostas no 
momento inicial da edição do livro. Não podemos,  portanto, considerar que 
foi um livro relapso, pelo contrário, tivemos o cuidado em prover um 
material que consideramos útil. E, muito sinceramente, espera-se que o leitor 
também considere dessa forma. 
 
De modo sintético, podemos dizer que o projeto da escrita do livro iniciou em 
2016, mas os estudos contaram com algumas pesquisas que já tínhamos 
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desenvolvido (conforme mencionamos), sendo o livro, portanto, resultado da 
continuação de estudos que começaram antes mesmo da edição do livro. 
Outros estudos, no entanto, foram desenvolvidos especificamente para este 
livro, que dedicamos com muito apreço a todos os nossos leitores. Ficaríamos 
muito gratos de receber sua opinião referente a este livro. Nesse caso, 
pedimos que você, leitor, encaminhe um e-mail para o seguinte endereço 
eletrônico: diogo.manenti@gmail.com.br. Havendo perguntas, solicita-se que 
considere a plataforma ResearchGate, na seção perguntas.  
 
 
NOTAS GERAIS DO LIVRO: 
 
Aviso de direitos autorais e originalidade da obra: 
 
Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, distribuída e 
transmitida de qualquer forma que seja, sem prévia autorização dos autores e 
editores. Excetua-se para quando este material for utilizado de forma 
adequada às normas ABNT para citações. 
 
Tendo em conta a dinamicidade da internet e as possíveis fragilidades dos 
sistemas de proteção da informação, resguardamos a ressalva de que nosso 
livro foi escrito de maneira coletiva, e de modo a procurar proteger a 
originalidade, os princípios éticos e a política anti plágio. 
 
Ainda assim, rememoramos que todas as citações de outros autores estão 
contempladas nas referências. Relativamente às referências consultadas, 
optou-se por incluí-las ao final de cada capítulo, assim o leitor poderá, se 
almejar, consultar também as obras listadas que selecionamos para compor as 
citações que utilizamos.  
 
Cabe mencionar ainda que toda vez que usamos uma ideia de um autor 
terceiro, de forma direta ou indireta (transcrição), consideramos necessário 
citar a fonte, tal qual estabelece a normativa ABNT. Ocorreram, todavia, 
algumas ideias relacionadas às nossas interpretações, análises e memória 
cognitiva. Estas, obviamente, são ideias próprias e reflexões de cada um de 
nós, autores e coautores dos capítulos. 
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TRIVIUM DO DESENVOLVIMENTO  
Organizacional 

______________________________________________________________ 
 
 
 
 

m livro pensado para auxiliar o desenvolvimento das organizações e 
que explica de maneira simples, o fluxo do desenvolvimento 
organizacional a partir de uma abordagem perspectivista. Esta obra 

desenvolve ideias potencialmente úteis para a performance dos negócios, 
apresentando ferramentas do Design Thinking, elementos considerados 
fundamentais para a inovação e algumas ideias para o desenvolvimento do 
empreendedorismo. 
 
Em adendo, traz uma lista com materiais contributivos a fim de promover o 
desenvolvimento e apontar tendências no mundo dos negócios. Este livro é 
apresentado de forma simples, mas com um conteúdo que permite uma 
reflexão primorosa. 
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