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RESUMO 

A inovação representa um rompimento com antigas práticas e a adaptação a uma 
nova realidade ou interesse em melhora ou ganho de competitividade. No âmbito de 
produto pode basear-se em novos usos ou combinações de tecnologias e de 
conhecimentos existentes. No âmbito de processos, a inovação trata de novas 
formas de relacionamento para a prestação de serviços. E relacionada a modelo de 
negócios a inovação pode ser direcionada a todo tipo de negócio e organização. 
Para as organizações manterem-se competitivas em um mercado que está em 
constante mudança, é preciso ofertar soluções inovadoras, atendendo às 
necessidades dos consumidores. Para gerar inovações alinhadas às estratégias 
empresariais são necessários processos de coordenação das atividades dos 
diferentes setores da empresa, em outras palavras, é preciso que seja desenvolvido 
um processo de inovação na organização. Na última década o Design Thinking vem 
sendo utilizado para promover a inovação nas organizações e surge como um 
modelo de inovação com alto potencial de gerar resultados diferenciados para as 
organizações que buscam a liderança, pois contempla métodos de investigação e de 
desenvolvimento de soluções altamente focados nos usuários. Esse cenário trouxe 
como demanda às organizações a necessidade de gerir elementos estratégicos para 
a criação de ambientes de inovação, capazes de estimular a criatividade dos 
usuários e trabalhar com práticas diversas de inovação. Diante desse contexto, o 
presente estudo tomou como objetivo analisar as contribuições do Design Thinking 
no desenvolvimento de práticas de inovação em espaços inovadores, tendo como 
foco, nesta dissertação, o SEBRAELAB-MG. Para responder ao seu objetivo, dentro 
da abordagem qualitativa, a pesquisa adotou o método de Estudos de Caso, 
envolvendo o espaço de inovação do SEBRAE MINAS localizado na cidade de Belo 
Horizonte, o SEBRAELAB. Foram entrevistados 34 colaboradores. Os resultados 
revelaram algumas pontuações referentes a proposta de valor do espaço, 
principalmente no que cerne a geração de negócios; revelou também o envolvimento 
de algumas unidades específicas da instituição que estão mais próximas do projeto, 
sendo essas detentoras do conhecimento e a falta de interesse de colaboradores de 
outras unidades com relação a temática inovação; a não existência de um plano de 
divulgação e comunicação do espaço, bem como evidenciou a falta de envolvimento 
dos colaboradores da instituição com o espaço. O estudo se mostrou relevante ao 
incluir-se entre muitas investigações temas relativamente novos no meio acadêmico 
e profissional quando analisa aspectos que remetem a algo que se comporta como 
tendência para todas as organizações. E em específico ao objeto de estudo desta 
dissertação, o SEBRAELAB-MG, o estudo identifica pontos de melhoria para serem 
implantadas nas novas unidades do espaço que serão criadas e pontos de atenção 
para o espaço que já existe na sede de Belo Horizonte. 
 

Palavras-chave: Inovação, Design Thinking; Espaços de Inovação; SEBRAELAB-
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ABSTRACT 

Innovation represents a break with old practices and adaptation to a new reality or 
interest in improving or gaining competitiveness. In the product scope it can be based 
on new uses or combinations of existing technologies and knowledge. In the scope of 
processes, innovation deals with new forms of relationship for the provision of 
services. And related to business model innovation can be directed to all types of 
business and organization. For organizations to remain competitive in a constantly 
changing market, innovative solutions must be offered to meet the needs of 
consumers. In order to generate innovations in line with business strategies, 
processes are needed to coordinate the activities of different sectors of the company, 
in other words, a process of innovation in the organization must be developed. In the 
last decade Design Thinking has been used to promote innovation in organizations 
and emerges as a model of innovation with high potential to generate differentiated 
results for the organizations that seek the leadership, as it contemplates methods of 
investigation and development of solutions highly focused on the users. This 
scenario has demanded that organizations need to manage strategic elements for 
the creation of innovation environments, capable of stimulating users' creativity and 
working with diverse innovation practices. Considering this context, the present study 
aimed to analyze the contributions of Design Thinking in the development of 
innovation practices in innovative spaces, focusing on SEBRAELAB-MG in this 
dissertation. In order to respond to its objective, within the qualitative approach, the 
research adopted the Case Studies method, involving the SEBRAE MINAS 
innovation space located in the city of Belo Horizonte, SEBRAELAB. We interviewed 
34 employees. The results revealed some points related to the value proposition of 
the space, especially in what concerns the generation of business; also revealed the 
involvement of some specific units of the institution that are closer to the project, 
being these holders of the knowledge and lack of interest of employees of other units 
in relation to the innovation theme; the absence of a plan for the dissemination and 
communication of space, as well as evidence of the lack of involvement of the 
institution's employees with space. The study proved to be relevant when it included 
among many investigations relatively new subjects in the academic and professional 
milieu when analyzing aspects that refer to something that behaves like trend for all 
the organizations. And in specific to the study object of this dissertation, 
SEBRAELAB-MG, the study identifies improvement points to be implemented in the 
new units of the space that will be created and points of attention for the space that 
already exists in the headquarters of Belo Horizonte. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, a sociedade tem passado por um processo de mudança 

expressivo caracterizado, em grande parte, pela revolução causada pelo rápido 

desenvolvimento de novas tecnologias e pelo aumento no volume das informações. 

Essa velocidade é cada vez maior e a prova disso são as ondas de inovação 

tecnológica. Em consequência, o ambiente econômico para a maioria das empresas 

tem mudado com muita rapidez, e seus executivos se sentem pressionados face às 

forças globais do mercado que geram turbulências difíceis de serem previstas ou 

compreendidas (Capra, 2002). 

 

Esse aumento da velocidade nas transformações da sociedade exige que as 

empresas repensem o modo como obtêm suas vantagens competitivas, isto é, a 

simples melhoria de um processo, produto ou serviço não é capaz de garantir a 

liderança de uma organização no longo prazo (Bonini & Sbragia, 2011). Nesse 

contexto, Becattini (1999) afirma que, no mercado corrente, caracterizado pelo 

rápido aumento da saturação da procura, a competitividade tende a ser determinada 

mais pela capacidade inovadora do que pela produtividade. 

 

A inovação, para efeito de significado, envolve a geração, desenvolvimento e 

implementação do que é inédito em parte ou no todo, sejam ideias, objetos ou 

práticas em um dado contexto ou ainda se refere especificamente a um novo 

processo de nível organizacional, administrativo ou tecnológico, atribuindo valor, ou 

trazendo algo totalmente novo, sempre com objetivo de melhorar (Ferreira et al., 

2014). 

 

Para Schumpeter (1984), a inovação é o motor fundamental do crescimento 

econômico, assim a dinâmica atual do ambiente competitivo global estimula as 

empresas a buscar vantagens competitivas e diferenciação do mercado, para obter 

melhores resultados econômicos. 

 

Numa evolução natural, a inovação passou a ter um caráter administrativo e as 

empresas bem-sucedidas, as quais adotam a gestão da inovação como uma 
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vantagem competitiva, mobilizam o conhecimento e a tecnologia na oferta de seus 

produtos, serviços e processos. Nesse sentido, de acordo com Tidd, Bessant e 

Pavitt (2008) a inovação é conceituada como algo de novo que agrega valor social 

ou riqueza. Dessa maneira, torna-se um imperativo para as organizações a 

implementação de ferramentas de gestão que incentivem e estimulem os 

colaboradores a desenvolverem novas soluções sistematicamente; uma forma é a 

estruturação de processos que guiem e mobilizem os esforços das empresas para a 

inovação (Bonini & Sbragia, 2011). 

 

Para Brown (2008), a inovação se tornou a principal fonte de diferenciação e 

vantagem competitiva para as organizações. Com isso, as organizações buscam 

modelos mais eficientes para aperfeiçoar os processos de inovação, criando 

maneiras de atender às demandas dos consumidores (Drucker, 2002; Baregheh, 

Rowley & Sambrook, 2009; Liem & Brangier, 2012).  

 

Um modelo de negócio pode ser conceituado como a descrição “da lógica de como 

uma organização cria, distribui e captura valor” (Osterwalder & Pigneur, 2010). Nas 

organizações, a origem do valor está na criação de conhecimento e na utilização do 

conhecimento dos clientes e colaboradores, que determinam o design da inovação 

do modelo de negócio (Wang, 2009). O processo de inovação contempla da geração 

de ideias, ao trabalho de equipes multidisciplinares e à implementação da solução. 

Dessa maneira, é um esforço que requer um conjunto de conhecimentos integrados 

e, para isso, a estruturação do processo permite a criação de ambientes voltados à 

inovação e ao desenvolvimento contínuo do capital humano (Bonini & Sbragia, 

2011). 

 

Para adequar a esta realidade, as empresas têm adotado o Design Thinking pelos 

resultados inovadores, a possibilidade de diferenciação de suas marcas e pela 

velocidade com que é capaz de colocar novos produtos e serviços no mercado, uma 

vez que todo o processo é conduzido envolvendo diretamente os consumidores, 

testando e validando cada fase do desenvolvimento (Bonini & Endo, 2011). O 

Design Thinking é uma abordagem à inovação eficaz e amplamente acessível e 
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pode ser integrada a todos os aspectos dos negócios e da sociedade, na geração de 

ideias inovadoras (Brown, 2010). 

 

A conexão entre o design, a gestão e a inovação, conforme Best (2006), tem 

evoluído devido a essa rápida mutação dos contextos organizacionais. O design, 

então, está ganhando importância como um agente catalizador devido à sua 

habilidade em trabalhar de forma transdisciplinar os ambientes corporativos. A 

explicação situa-se na interação entre as várias áreas da organização. A visão de 

uma pessoa que não está envolvida naquele processo específico pode dar uma 

solução antes não imaginada. O layout físico, neste contexto, pode também facilitar 

esta interação (Machado, 2004). 

 

Apresenta-se desta forma um novo ambiente organizacional com a participação de 

profissionais orientados por uma nova forma de gestão e com o compromisso de 

mantê-los engajados e motivados para constantemente identificarem novas formas 

de valor que possam ser entregues aos seus clientes (Orofino, 2011). 

 

Em algumas organizações mais criativas, nota-se um padrão de mudança e 

estabilidade mais equilibrado. Empresas voltadas para a produção de resultados 

inovadores parecem investir esforços em todas as direções, de tempos em tempos, 

para manter sua criatividade. No entanto, precisam também acomodar-se após 

esses períodos para encontrar alguma ordem no caos resultante – divergência 

seguida de convergência. Como estímulo à inovação, a organização lança mão de 

todo um conjunto de dispositivos de ligação: inter-relacionamento de pessoal, 

integração de gerentes, equipes e forças-tarefas (Mintzberg, 2001). 

 

1.1 Problema de Pesquisa 

 

No Brasil, observou-se, a partir de meados dos anos de 1990, um investimento 

crescente em políticas de inovação. A criação dos fundos setoriais para 

financiamento de pesquisas, a formulação da Lei de Inovação e o crescimento na 

importância das Incubadoras de Empresas apontam para a tendência de se integrar 

experiências e práticas de inovação tecnológica (Trigueiro, 2002). 
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A preocupação das empresas com a permanência no mercado introduziu uma 

mudança na postura profissional centralizada na realização de tarefas específicas 

para uma atitude frente o trabalho que promova colaboração e uma produtividade 

em equipe e dê atenção preventiva aos problemas usuais e excepcionais, o que tem 

tornado relevante a valorização da criatividade e da inovação no cotidiano. Deve-se 

entender a competência criativa como capacidade de agregar valor ao negócio. Para 

que isso aconteça, a empresa deve ser capaz de oferecer a seus colaboradores, 

autonomia para que possam explorar possibilidades com liberdade e encontrar 

soluções inovadoras (Sakamoto & Karache, 2014). 

 

Para conhecer tais necessidades, as organizações vêm adotando uma abordagem 

humanista de inovação e criatividade denominada Design Thinking. Tal abordagem 

tem sido utilizada por organizações, instituições e empresas na geração de soluções 

inovadoras e criativas a problemas complexos procedentes de diversos contextos da 

sociedade (Brown, 2008; Plattner, Meinel & Leifer, 2010; Baeck & Steinbeck, 2011).  

 

A gestão de design é incorporada nas organizações através de três níveis, segundo 

Mazota (2003): operacional, tático e estratégico. Cada um possui diversas 

características, que vão desde o primeiro contato que as organizações têm com o 

design (operacional) até a integração do design nas estratégias organizacionais 

(estratégico). Vai de encontro a isto a abordagem do Design Thinking que propõe a 

incorporação dos métodos de solução de problemas e de geração de ideias dos 

designers à organização tradicional visando ampliar horizontes e incentivar uma 

orientação mais inovadora (Brown, 2010). 

 

Nesta busca de diferenciação, as organizações podem inovar em várias vertentes 

(Machado, Gomes & Trentin, 2013). Formas alternativas de inovação podem ser 

implantadas para a melhoria dos processos internos, da capacitação pessoal e 

profissional, do posicionamento no mercado e dos resultados financeiros. O 

incentivo à produção contínua de inovações se mostra como uma possibilidade de 

obtenção de vantagem competitiva (Schumpeter, 1985; Jacobson, 1992). 
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Para Guth, Pessaro e Tezarico (2012), o ambiente de inovação exerce um papel 

fundamental no desenvolvimento e controle de fatores que possam favorecer ou não 

a inovação. Organizações que pretendem inovar continuadamente devem garantir 

que o ambiente em que se deseja produzir realmente, ofereça as condições 

necessárias para que a geração de ideias, troca de experiências e de conhecimento 

possa fluir de forma a conduzir a organização para o resultado almejado. 

 

Vai de encontro a isto a abordagem do Design Thinking, que propõe a incorporação 

dos métodos de solução de problemas e de geração de ideias dos designers à 

organização tradicional visando ampliar horizontes e incentivar uma orientação mais 

inovadora.  

 

Para Bonini e Endo (2011), o Design Thinking foca no desenvolvimento de soluções 

impecáveis esteticamente e com novas funcionalidades, criando novas experiências, 

valor e, principalmente, significado para os consumidores. Para isso, é de 

fundamental importância que a organização inicie o processo de inovação com o 

foco no consumidor, obtendo as suas impressões sobre produtos, serviços e 

processos, decifrando as suas ambições em novas soluções. Os gates, neste caso, 

são formados por prototipagens dos conceitos gerados e testes com o usuário final, 

mesmo em fases prematuras. O processo deixa de ser um funil e passa a ser um 

espiral, na qual essas fases evoluem até que o todo se torne viável. 

 

Sendo assim, Fraser (2012) contribui dizendo que a prática de Design para 

Negócios pode ajudar a desbloquear a inovação, contribuindo para a resolução de 

problemas de forma criativa e centrada no usuário. 

 

Para (Guth et al., 2012), a partir da década 1980, países integrantes da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) fomentaram a criação de 

políticas de inovação com base na necessidade de entendimento dos fatores que 

propiciam ou dificultam o processo inovativo. Essas políticas contribuíram para o 

incremento de pesquisas e investimentos na área. No contexto brasileiro verifica-se 

a preocupação com a criação de políticas e ações através de incentivos para a 

ciência, tecnologia e inovação, bem como condições para o desenvolvimento de 
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capital humano, visando o aperfeiçoamento tecnológico e científico. Desta forma, as 

organizações brasileiras podem ter o acesso ao crédito e orientação sobre a 

condução do processo inovativo, bem como, a criação de redes e alianças 

estratégicas como subsídio ao desenvolvimento. 

 

Assim, encontram na inovação o alicerce para a busca de diferencial competitivo e 

diversificado, agregando valor aos seus produtos e serviços e otimizando processos. 

Esse cenário trouxe como demanda às organizações a necessidade de gerir 

elementos estratégicos para a criação de ambientes de inovação, sendo o líder o 

agente articulador de todo o processo inovativo (Guth et al., 2012). 

 

Nesse contexto surgiu a criação do SEBRAELAB-MG, um espaço de 

experimentação, permissivo à inovação, onde as pessoas são provocadas a inovar 

todo tempo. Nestes momentos de incerteza apresentar um grande número de 

oportunidades para quem pretende empreender ou expandir seus negócios, 

agilidade e a forma de apropriação do conhecimento são definitivamente fatores 

críticos de sucesso e de competitividade. Assim sendo, fez-se necessário que o 

SEBRAE-MG desenvolvesse uma nova abordagem junto aos seus clientes. 

 

Face ao exposto, esta pesquisa intenciona responder a seguinte pergunta: quais as 

contribuições do Design Thinking no desenvolvimento de práticas de inovação 

em espaços inovadores, tendo como foco, nesta dissertação, o SEBRAELAB-

MG? 

 

1.2 Objetivos (Geral e Específicos) 

 

O objetivo geral desta dissertação é analisar as contribuições do Design Thinking no 

desenvolvimento de práticas de inovação em espaços inovadores, tendo como foco, 

nesta dissertação, o SEBRAELAB-MG.  

 

Para atingir a este objetivo geral, são objetivos específicos desta dissertação: 

a) Identificar a percepção do público entrevistado a respeito do conceito de 

Design Thinking; 
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b) Identificar a percepção do público entrevistado acerca da finalidade do 

espaço SEBRAELAB-MG;  

c) Identificar se o uso do espaço SEBRAELAB-MG está de acordo com o que 

foi proposto em seu projeto de idealização e criação.  

 

1.3 Justificativas para Escolha do Tema 

 

A presente pesquisa possui relevância na sua tentativa de contribuir para o 

entendimento da relação entre o Design Thinking e as principais características dos 

espaços inovadores, tendo como objeto de análise, a identificação e a 

caracterização do SEBRAELAB em Minas Gerais. Apesar do uso do espaço ser 

norteado pela experiência centrada no usuário como foco central (premissa do 

Design Thinking) e o uso de metodologias inovadoras, não existem estudos que 

comprovem a relação direta entre os temas. 

 

Neste sentido, esta pesquisa visa contribuir para o aperfeiçoamento teórico da área 

ao enfocar conceitos de Design Thinking, principalmente no seu relacionamento com 

o desenvolvimento dos espaços inovadores e, nas atividades executadas nestes 

espaços que, apesar de suscitar debates em torno de suas manifestações e 

aplicações nas organizações, apresentam dimensões ainda inexploradas de uma 

maneira mais analítica, por parte dos estudiosos organizacionais.  

 

Dessa forma, como contribuição ao ambiente acadêmico, busca identificar e validar 

a abrangência dos conceitos expostos pelos diversos autores que escrevem sobre o 

tema e buscar novas interpretações sobre o assunto. 

 

Quanto ao ambiente de negócios, espera-se que o presente estudo possa oferecer 

subsídios para a decisão de criação de espaços de inovação em ambientes 

organizacionais ou de negócios. Figueira, Sugano e Sette (2008) destacam que a 

inovação organizacional envolve a criação de novas estruturas ou a alteração nas 

estruturas de negócio, práticas e modelos, e pode incluir inovações de processos, da 

cadeia de suprimentos e chegar à inovação de modelo de negócio. 
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O tema também possui relevância pessoal e profissional porque além de agregar 

valor e conhecimento à pesquisadora, possibilita a elaboração de estratégias que 

auxiliem na disseminação de novos conhecimentos para contínua atuação no 

mercado acadêmico e empresarial. 

 

1.4 Estrutura da Dissertação 

 

Considerando o problema de pesquisa apresentado e os objetivos mencionados, o 

estudo foi dividido em capítulos. Apresenta-se no primeiro capítulo a introdução 

onde o tema é contextualizado e são estabelecidas a questão orientadora da 

pesquisa, a justificativa, os objetivos propostos e a estrutura em que se dispõe o 

trabalho.  

 

O referencial teórico é apresentado no segundo capítulo, onde constam as 

informações da literatura sobre inovação e tipologias, a conceituação de Design 

Thinking e espaços inovadores, onde são feitas as contribuições teóricas dos 

principais autores sobre os temas da pesquisa. Em seguida no terceiro capítulo é 

apresentado o contexto desta dissertação.  

 

No capítulo 4 apresenta-se a análise e discussão dos resultados, com a definição 

preliminar do perfil dos entrevistados seguindo com a análise dos discursos do 

superintendente, no primeiro momento, identificados pelas siglas SUP 

(Superintendente) e ANL SUP (Analista Superintendência). No segundo momento, 

apresenta-se a análise do discurso do diretor técnico e analistas técnicos, 

identificados pelas siglas DIR TEC (Diretor Técnico) e ANL TEC (Analistas 

Técnicos). No terceiro momento apresenta-se a análise do discurso do diretor 

operacional e analistas operacionais, identificados pelas siglas DIR OPR (Diretor 

Operacional e ANL POR (Analistas Operacionais). E logo em seguida apresenta-se 

a análise do discurso dos consultores externos, identificados pela sigla CONS EXT 

(Consultor Externo). 

 

No capítulo seguinte encontram-se as considerações finais, sugestões para outros 

estudos e as limitações que a pesquisa apresenta. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica em que esta dissertação está 

embasada. A primeira seção aborda o conceito de inovação, suas características, 

peculiaridades e desdobramentos em produto, processos, modelos de negócios e a 

inovação centrada na experiência do usuário. Na segunda seção é apresentado o 

conceito de Design Thinking, seus métodos e técnicas. E, finalizando o capítulo, é 

apresentado a conceitualização de espaços inovadores, características e tipos. 

 

2.1 Inovação: conceitualização e tipologias 

 

A inovação representa um rompimento com antigas práticas como adaptação a uma 

nova realidade ou interesse em melhora ou ganho de competitividade, assim define:  

 

(...) inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente 
produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou 
que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a 
produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e 
em efetivo ganho de qualidade ou desempenho (Lei Nº 13.243, DE 11 DE 
JANEIRO DE 2016, Art 2º, Par. III). 

 
 

A lei está em consonância com a definição do Manual de Oslo (2005), que afirma 

que a inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou 

um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local 

de trabalho ou nas relações externas. Para Schumpeter (1946) um critério geral é 

que, para ser considerada inovação, ela deve ter sido implementada; ou seja, 

produzir algum resultado. 

 

Schumpeter (1946) foi um dos primeiros autores a definir inovação, conceituando-a 

como os resultados singulares e originais que constituem o impulso fundamental que 

põe e mantém o capitalismo em ordem. O autor introduziu, em sua proposta de 

desenvolvimento econômico, dois conceitos que têm tido enorme impacto nos 

avanços posteriores deste tema: a inovação como causa do desenvolvimento e o 

empresário inovador como propiciador dos processos de inovação.  
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Paraginski (2014) explica que Schumpeter estabelece um determinismo tecnológico 

ao considerar que a inovação e os desenvolvimentos tecnológicos são o motor 

fundamental do desenvolvimento econômico e do bem-estar social. 

 

Como apresenta Nelson (1993), a inovação não é sinônimo de invenção. Para Arbix 

(2010), a invenção e a inovação podem estar altamente relacionadas, porém, 

constituem fenômenos distintos, capazes de gerar diferentes dinâmicas econômicas. 

É certo que uma inovação pode nascer de uma invenção. Mas, diferentemente da 

invenção, a inovação precisa encontrar seu desenlace em um produto, processo ou 

serviço no mercado. 

 

Já Drucker (2003) diferencia a inovação da invenção e da descoberta, justamente 

por não se caracterizar apenas pela aquisição de conhecimento, mas por um novo 

desempenho econômico em uma empresa. Dessa forma, a inovação está 

diretamente relacionada à geração de resultados positivos para a organização, seus 

clientes e seus demais stakeholders. Tidd et al. (2008), complementam essa 

definição afirmando que a inovação é uma questão de criar novas possibilidades por 

meio da combinação de diferentes conhecimentos, e que ocorre em meio a 

condições de alta incerteza. 

 

Como elenca Stoeckicht (2012), a inovação pode ser definida como um conjunto de 

processos estratégicos relacionados ao desenvolvimento e renovação dos produtos, 

processos, serviços, modelos de gestão, arquiteturas organizacionais e de negócios 

que a organização oferece ao mercado, e as maneiras como o faz, de forma a obter 

vantagem competitiva.  

 

Para Petraglia, Prado e Toledo (2017), a inovação é necessária para que as 

empresas se tornem competitivas para a garantia de sua sobrevivência no longo 

prazo. O grande desafio das empresas é identificar fontes de inovação que 

realmente produzam retornos significativos. 

 

Diante da diversidade de conceitos observa-se que não há consenso sobre os 

requisitos básicos para que algo seja considerado efetivamente como inovador, 
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sendo assim, para fins deste trabalho, torna-se necessário desdobrar a definição de 

inovação em caracterizações mais específicas de produto, processo, modelos de 

negócios e centrada na experiência do usuário. 

 

2.1.1 Inovação de Produto 

 

No relatório PINTEC (2014) a inovação de produto é definida pela implementação de 

produtos (bens ou serviços) novos ou substancialmente aprimorados, e a sua 

implementação ocorre quando é introduzido no mercado. Melo (2016) complementa 

afirmando que a inovação de produto pode basear-se em novos usos ou 

combinações de tecnologias e de conhecimentos existentes. 

 

Para Terra, Barbosa e Bouzada (2015), as inovações em produtos possibilitam à 

empresa ampliar as vendas e aumentar sua receita pelo menos até o momento em 

que os competidores começam a responder procurando defender suas posições de 

mercado.  

 

Como explicam Fontanini e Carvalho (2005), as inovações em produtos apresentam 

uma relação de proximidade com consumidores estando, portanto, relacionadas a 

aspectos de marketing, gerenciamento, aspectos socioeconômicos e design. Em 

complemento, Tidd et al. (2008) elencam que as inovações em produtos 

frequentemente levam a inovações em seus processos de produção e vice-versa. 

 

2.1.2 Inovação em Processos 

 

Para a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 

2005), “uma inovação de processo é a implementação de um método de produção 

ou distribuição novo ou significativamente melhorado”. 

 

Para Davenport (1993), as organizações não deveriam ser vistas como um conjunto 

de funções, departamentos, áreas ou produtos, mas sim como um conjunto de 

processos chaves. Este mesmo autor ainda afirma que a inovação de processos 
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ajuda as organizações a conseguirem redução de custos e tempos, melhoria na 

qualidade, flexibilidade e níveis de serviço, assim como outros objetivos.  

 

Conforme destaca Senge (2000), o sucesso da organização dependerá do grau em 

que ela conseguirá sustentar seus processos de mudança e transformação. E 

Simantob e Lippi (2003) complementam afirmando que a inovação de processos 

também trata de novas formas de relacionamento para a prestação de serviços. 

 

De acordo com o Manual de Oslo (2007), a inovação em processos é considerada 

como a implementação de um método de produção ou distribuição novo ou 

significativamente melhorado. Incluem-se mudanças significativas em técnicas, 

equipamentos e/ou softwares. As inovações de processo podem visar reduzir custos 

de produção ou de distribuição, melhorar a qualidade, ou ainda produzir ou distribuir 

produtos novos ou significativamente melhorados. 

 

Tidd et al. (2008) ressaltam que a inovação em processos tem um papel estratégico 

nas organizações como fonte poderosa de vantagens competitivas, seja pela 

capacidade de desenvolver algo que os concorrentes não conseguem ou de fazê-lo 

de forma excelente. 

 

2.1.3 Inovação em Modelos de Negócios 

 

Barbieri (2003) apresenta outro tipo de inovação, que se traduz na (re)formulação 

dos modelos de negócios a partir de orientações estratégicas corporativas novas ou 

melhoradas, adotados pela organização para desenvolver e comercializar seus 

produtos e/ou serviços.  

 

Seiffert (2005) entende a inovação em modelos de negócios como a capacidade de 

imaginar conceitos de negócios drasticamente diferentes ou novas maneiras de 

diferenciar conceitos de negócios já existentes, e vê este tipo de inovação como a 

chave para a criação de nova riqueza. Para Lobosco e Maccari (2014), a aplicação 

da inovação em modelos de negócios pode ser direcionada a todo tipo de negócio e 

organização. 
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Orofino (2011) explica que não existe um consenso sobre uma definição única para 

modelo de negócio e seus componentes, e apresenta um resumo dos diferentes 

conceitos de modelos de negócio identificados na literatura contemporânea. Como 

observados na Figura 1, estes estão classificados pelo ano em que foram publicados 

para que se evidenciem as alterações e evolução que os mesmos tiveram desde 

que começaram a ser estudados na Academia. 

 

Autores Conceito de Modelo de Negócio Componentes de um Modelo de 

Negócio 

Timmers (1998) Uma arquitetura para os fluxos de produtos, 

serviços e informações, incluindo uma 

descrição dos vários atores de negócios e 

seus papéis, a descrição dos benefícios 

potenciais para os atores de negócio e 

descrições das fontes de receitas. 

Fluxos de produto, serviços e 

informações, descrição dos vários 

atores de negócios e seus papéis, 

a descrição dos benefícios para os 

atores de negócio e descrições das 

fontes de receitas. 

Mahadevan 

(2000) 

Define modelo de negócio como a reunião 

dos fluxos organizacionais relativos a valor, 

receita e logística. 

Fluxos organizacionais relativos a 

valor, receita e logística. 

Applegate 

(2001) 

Descrição de um complexo negócio que 

possibilita o estudo de sua estrutura, do 

relacionamento entre os elementos 

estruturais, e de como ele responderá ao 

mundo real. 

Identifica três componentes: 

conceito do negócio, capacidades 

da organização e geração de valor 

para a organização e para os 

stakeholders. 

Amit e Zott 

(2001) 

Representação do conteúdo, estrutura e 

governança das transações organizacionais 

visando à identificação de oportunidades de 

negócio para criação de valor. 

Conteúdo das operações; estrutura 

das operações e governança das 

transações. 

Bovet e Martha 

(2001) 

Definem como um novo formato 

organizacional caracterizado por um 

conjunto de empresas interdependentes que 

mantêm relações dinâmicas e bem 

específicas, denominadas, genericamente 

de “organizações em rede”. 

Propõem que o modelo de negócio 

de uma empresa competitiva tem 

como base cinco elementos 

norteadores: proposta de valor, 

abrangência do negócio, obtenção 

do lucro, controle estratégico e 

execução. 

Magretta (2002) Define modelo de negócio como uma 

análise da cadeia de valor que permeia a 

organização como um todo e deve identificar 

quem é o cliente; qual o valor para o cliente; 

Cadeia de valor que permeia a 

organização como um todo e deve 

identificar quem é o cliente; qual o 

valor para o cliente; como obter 
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como obter lucro e qual a lógica econômica 

inerente. 

lucro e qual a lógica econômica 

inerente. 

Lehmann Ortega 

e Schoettl 

(2005) 

É a descrição da forma como uma empresa 

pode criar valor através do que ele propõe 

aos seus clientes, da sua arquitetura de 

valor (incluindo os seus recursos e cadeia 

de valor interna e externa) e como ele pode 

capturar tal valor e convertê-lo em lucro. 

Consideram três grandes blocos 

de componentes que se 

relacionam para gerar valor: 

proposição de valor, arquitetura de 

valor e modelo de receita. 

Shafer et al. 

(2005) 

É a representação da lógica corporativa e 

das escolhas estratégicas de uma empresa 

para criar e capturar valor dentro de uma 

rede de valor. 

Identifica quatro componentes: 

escolhas estratégicas, criação de 

valor, captura de valor e rede de 

valor. 

Tikkanen et al. 

(2005) 

Sistema manifestado em seus componentes 

relacionados aos aspectos materiais e 

cognitivos. 

Rede de relacionamentos da 

empresa e seus processos: 

operacional, financeiro e 

administrativo. 

Chesbourgh 

(2007) 

Modelo de negócios descreve a lógica de 

criação, entrega e captura de valor por parte 

de uma organização para que ela alcance 

vantagens competitivas sustentáveis no 

mercado em que atua. 

Identifica seis elementos: 

proposição de valor, segmento de 

mercado, cadeia de valor, estrutura 

de custos e receitas, network e 

estratégia competitiva. 

Verstraete e 

Jouison (2007) 

Modelo de negócios é a representação de 

como o valor é gerado, remunerado e 

compartilhado, devendo tornar-se um 

acordo entre todas as partes envolvidas. 

Envolvem três eixos norteadores: 

A visão baseada em recursos 

(RBV), a teoria dos stakeholders e 

a teoria das convenções. 

Zott e Amit 

(2009) 

É a representação do conteúdo, estrutura e 

governança das transações concebidas de 

modo a criar valor através da exploração de 

oportunidades de negócio. 

Explora quatro grandes dimensões 

e que o autor denomina como 

NICE: A) Novidade - Medidas 

inovadoras em conteúdo, estrutura 

e governança; B) Lock-In - 

Construir uma estrutura para reter 

stakeholders interessados no 

modelo de negócio, os clientes; C) 

Complementaridade – Criar novas 

atividades para gerar mais valor; 

D) Eficiência - Reorganizar as 

atividades para reduzir custos das 

transações. 

Teece (2010) Um modelo de negócio define como a Identifica seis elementos: clientes, 
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empresa cria e agrega valor aos clientes e 

como converte os pagamentos recebidos 

em lucro. 

tecnologia, mercado, receita, rede 

de valor e captura de valor. 

Osterwalder; 

Pigneur (2011) 

Modelo de negócios descreve a lógica de 

criação, entrega e captura de valor por parte 

de uma organização. 

Identificam nove conjuntos de 

elementos: segmentos de clientes, 

proposta de valor, canais, 

relacionamento com clientes, 

fontes de receita, recursos 

principais, atividades chave, 

parcerias principais, estrutura de 

custo. 

Figura 1 
Conceitos de Modelo de Negócios em Ordem Cronológica 1998-2011 
Fonte: Orofino (2011) 

 

Como explica Malhotra (2000), a geração de novos modelos de negócio deve 

considerar o novo ambiente de negócios caracterizados pelo ritmo dinâmico, 

descontínuo e radical de mudança. Para Morris, Schindehutte e Allen (2005) o 

desenvolvimento de modelos de negócio implica em colocar uma atenção nos 

processos internos e de infraestrutura a fim de que a organização crie valor, 

incluindo as variáveis de decisão, entre elas processos e métodos de prestação de 

serviços, fluxos de logística, administrativo e financeiro além dos processos de 

gestão do conhecimento. 

 

Na visão de Heinrichs e Lim (2003), para que uma organização mantenha vantagem 

competitiva, requer a combinação do desempenho de pessoas qualificadas, uma 

cultura organizacional focada em inovação e a utilização de ferramentas de 

vanguarda da tecnologia da informação para uma eficaz gestão do conhecimento. Já 

Chesbrough (2012) defende a necessidade de os gestores gerenciarem o Capital 

Intelectual por meio de modelos de negócios abertos, buscando recursos para a 

inovação no mundo globalizado. 

 

2.1.4 Inovação Centrada na Experiência do Usuário  

 

Unger e Chandler (2009) classificam a experiência do usuário em UX (user 

experience), e a definem como a criação e sincronização dos elementos que afetam 
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a experiência do usuário, com a intenção de influenciar o seu comportamento e 

percepção. Incluem os produtos que um usuário pode tocar (embalagens), ouvir 

(assinaturas comerciais e áudio), e mesmo cheiro (o aroma de pão fresco em uma 

lanchonete). Para Passos (2010) esta experiência também está relacionada com a 

interação do usuário com o sistema. Espera-se que um sistema possa proporcionar 

experiências agradáveis, satisfatórias, divertidas, interessantes, úteis, motivadoras, 

esteticamente apreciáveis, compensadoras e/ou emocionalmente adequadas. 

 

Conforme comentado por Krippendorff (2000), o enfoque voltado para o ser humano 

ocorreu com o início dos anos de 1950 quando os até então produtos produzidos em 

série e com características funcionalistas, pertencentes à era industrial, passaram a 

ser considerados bens de consumo, informação e identidade. 

 

O principal objetivo de analisar os fatores humanos nos produtos é a eficiência e a 

eficácia com o qual as atividades são realizadas, bem como para melhorar a 

qualidade geral de segurança, reduzir a fadiga e o estresse, possibilitando conforto e 

satisfação durante a realização da tarefa (Stanton & Baber, 2002). 

 

Prahalad & Krishnam (2008) dão grande ênfase às inovações que se originam dos 

estudos acerca das experiências de satisfação que os clientes buscam ao utilizar 

determinados produtos e serviços. Ramaswamy e Gouillart (2010) complementam 

dizendo que o feedback dos clientes e usuários se torna uma ferramenta poderosa 

no desenvolvimento de inovações, que são co-criadas junto com os diversos 

stakeholders do ecossistema de negócio. 

 

Ao se desenvolver um produto, pretende-se que o mesmo se destine ao uso por 

pessoas com características específicas, e que estes usuários terão determinados 

objetivos e desejarão executar determinadas tarefas passíveis de serem realizadas 

com este produto e, cada usuário terá um comportamento e um contexto particular 

para o uso do produto (Tullis & Albert, 2008). 

 

Segundo Araújo (2014), neste processo, tanto a estrutura física do produto quanto 

seus materiais, processos de fabricação e componentes são desenvolvidos a fim de 
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satisfazer os requisitos e as necessidades dos consumidores e da organização. Com 

o constante surgimento de novas tecnologias, os produtos estão se tornando cada 

vez mais interativos e, por conseguinte, o seu desenvolvimento precisa estar 

direcionado também para as experiências do usuário, resultantes desta interação.  

 

Para Ulwick (2007), é por meio deste mecanismo que a empresa poderá verificar 

que tarefas o consumidor busca realizar usando o produto ou serviço; que 

resultados espera obter a partir destas tarefas em diversas situações e 

circunstâncias, que tarefas de apoio ou correlatas ele deseja de determinado 

produto ou serviço que utiliza, quais são seus critérios de avaliação quanto à 

satisfação do uso do produto, e que restrições ou empecilhos existem na adoção de 

determinado produto ou serviço pelo cliente.  

 

Trata-se, portanto, de inovações desenvolvidas de acordo com a teoria de “Jobs To 

Be Done (JTBD)” conforme descrito por Silverstein, Samuel & DeCarlo (2009). Esta 

teoria afirma que produtos são bem-sucedidos quando se conectam com uma 

circunstância – uma tarefa que o consumidor necessita realizar – e o ajudam a 

facilitar sua realização (Christensen, 2007).   

 

Para Stoeckicht (2012), por meio da identificação dos problemas que realmente 

preocupam as pessoas, e do desenvolvimento de produtos que facilitam a solução 

destes problemas, a empresa identifica novos nichos de mercado, não identificados 

pelos meios de pesquisa de mercado tradicionais. Com base nestas informações, a 

empresa estabelece suas estratégias de desenvolvimento e portfólio de inovações. 

 

2.2 Design Thinking  

 

Os estudos conceituais sobre Desing Thinking ainda são restritos, dada a novidade 

do termo, cunhado na última década (Bonini & Sbragia, 2011). Segundo os mesmos 

autores, o uso mais reconhecido e influente do termo “Design Thinking” foi 

introduzido em 2003 por David Kelley, consultor da consultoria em design IDEO. 
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Kimbell (2009) explica que o conceito de Design Thinking é confuso e apresenta 

contradições na literatura. Segundo do Echos – Laboratório de Inovação (2017), o 

Desing Thinking tem suas origens conforme descritas na figura seguir: 

 

ORIGENS DO DESING THINKING 

AUTOR CONCEITO 

Hebert Simon (1969) 
"Design como a transformação de condições existentes em 

condições preferíveis". 

Robert McKim (1973)  

Pensamento visual como formulação de novas ideias "Habilidades 
de pensamento de percepção podem ser observados, utilizados e 
aperfeiçoados e, são poderosas habilidades para a capacidade de 

mudar o seu mundo com ideias e coisas". 

Peter Rowe (1987) 
PRIMEIRO USO DO TERMO DESING THINKING                            

"O livro Design Thinking descrevia métodos e abordagens usados 
por aquitetos e urbanistas". 

IDEO (1991) Lançamento da consultoria D. Scholl Stanford. 

Tim Brown (2008) 
"Resistir a urgência de identificar uma solução e atender os 

problemas por completo e assim a solução irá apresentar por si só". 

Figura 2 
Origens do Design Thinking 
Fonte: Elaborado pela autora com base em informações do Echos – Laboratório de Inovação (2017) 

 

Para Brown (2010) o Design Thinking é um negócio baseado na prototipagem, uma 

vez que não se desiste de uma ideia promissora, ela é construída. Como incita 

Vianna (2012), o uso do Design Thinking na busca por processos inovadores está 

associado à maneira de ver as coisas e resolver os problemas, pois utiliza um tipo 

de raciocínio pouco convencional no meio empresarial, o pensamento abdutivo, que 

é um processo participativo para formar hipóteses explicativas. 

 

Dessa forma, o Design Thinking passa a ser uma abordagem voltada para a 

elaboração e solução de problemas e geração de valor através do reconhecimento 

dos aspectos sociais do trabalho de design. As empresas que adotam a esta 

abordagem, continuamente estão redesenhando seus negócios visando avançar no 

processo de inovação e eficiência como uma vantagem competitiva (Martin, 2010). 

 

Pensar como um designer significa uma rápida tradução do termo “Design Thinking”. 

Representa a forma de como os designers abordam a resolução de problemas 
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(Brown, 2010). Como discorre Buchanan (1992), este tema tem se expandido, 

evoluído e auxiliado a como pensar melhor um projeto, como obter contribuições 

concretas a partir de situações reais, fazendo experiências de forma mais 

inteligente, significativa e gratificante na tomada de decisão e no planejamento 

estratégico. Para Goethals (2009), nas últimas décadas, os gestores passaram a 

entender que é necessário o pensamento do designer na empresa. 

 

Brown (2009) descreve o Design Thinking como o caminho para conseguir a solução 

ideal para desvendar a necessidade dos clientes ao avaliar soluções 

tecnologicamente confiáveis e elaborar uma estratégia de negócio viável, de modo a 

ser convertido em valor, para o consumidor, e em oportunidade de mercado, para a 

empresa. Cooper, Junginger e Lockwood (2009) salientam que o Design Thinking 

propicia imaginar estados futuros, pensar por meio do processo de design, assim 

como gerar produtos, serviços e experiências reais. 

 

Brown (2010) recomenda um conjunto de princípios indicados para desenvolver 

ideias e estratégias a fim de enfrentar problemas complexos. São eles: 

 Transparente: Problemas complexos exigem soluções simples, claras e 

honestas; 

 Inspirador: Soluções de sucesso moverão as pessoas, satisfazendo as 

necessidades das mesmas dando sentido às suas vidas, aumentando suas 

esperanças e expectativas; 

 Transformacional: Problemas excepcionais exigem soluções excepcionais 

que podem ser radicais e até mesmo perturbadoras; 

 Participativo: Soluções eficazes devem ser desenvolvidas em colaboração 

com as pessoas que irão utilizá-las. 

 

O Design Thinking parte de uma perspectiva multidisciplinar embasada em 

princípios de engenharia, design, artes, ciências sociais e descobertas do mundo 

corporativo (Plattner, Meinel & Leifer, 2010). A abordagem é constituída por um 

processo, que usualmente é cíclico e interativo, assim como uma forma de pensar 

que representa as “regras do jogo” a serem seguidas pelos participantes do projeto e 
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que estão relacionadas à mentalidade e ao ambiente a ser criado para a aplicação 

da abordagem (IDEO, 2009). 

 

Para Cavalcanti (2015), na perspectiva da inovação de produtos, o Design Thinking 

é definido como um processo influenciado por fatores sociais e que incluem a 

atenção, a memória e a aprendizagem o que leva à concepção de objetos 

esteticamente atraentes. Como elenca Tschimmel (2012), o design sempre foi um 

catalisador para os processos de inovação no desenvolvimento de produtos e 

serviços por ser entendido como uma forma de pensar que leva à transformação, 

evolução e a novas formas de gerenciar os negócios.  

 

O Design Thinking oferece uma oportunidade para que os colaboradores 

desenvolvam novas ferramentas que ajudem as organizações a se mover com mais 

criatividade e eficiência nos processos de inovação. Mas o que é criatividade? A 

criatividade pode ser definida como a capacidade de pensar de forma original para 

conceber produtos, processos, serviços e solução de problemas (Cavalcanti, 2015). 

 

Baeck e Gremett (2011) explicam que o Design Thinking, possui alguns atributos 

inerentes a serem descritos na Figura 3. 

 

Atributo Descrição 

Ambiguidade Capacidade de lidar com as situações complexas e cuja solução não é clara. 

Colaboração Trabalho em equipe durante o desenvolvimento de projeto que visa encontrar 

soluções para um problema. 

Construção Criação de novas e melhores ideias que são construídas a partir de ideias 

existentes. No Design Thinking as soluções concebidas, podem ser novas ou 

incrementais. 

Curiosidade Aproximação de situações e temas, a partir de uma visão curiosa, que muitas 

vezes são desconhecidos. 

Empatia Capacidade de ver e entender um problema a partir do ponto de vista de outro 

ser humano que esteja envolvido no contexto estudado. 

Holístico Necessidade de enxergar o contexto que está sendo estudado de forma integral 

e holística. 

Interativo Adoção de um processo cíclico e não linear que visa a concepção de soluções 

ou ideias inovadoras. 
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Não crítico Criação de um ambiente onde as pessoas possam conceber e propor novas 

ideias sem serem criticadas por outros membros da equipe de trabalho. 

Flexível Abordagem pode ser adotada em praticamente qualquer contexto, uma vez que 

seu processo, mindsets, métodos e ferramentas são aplicáveis a diversas 

situações e contextos. 

Figura 3 
Atributos do Design Thinking 
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Cavalcanti (2015) 

 

Na visão de Vianna (2012) o Design Thinking é a ideia de que é possível aproximar 

ainda mais o negócio dos usuários. Isso porque o design lida com o objetivo de 

transformar as necessidades das pessoas em soluções inovadoras. O mesmo autor 

divide o Design Thinking em quatro pilares: empatia, visualização, colaboração e 

tangibilização, como representado na figura 4. E, em três etapas: imersão, ideação e 

prototipagem, como demonstrado na figura 5, cuja definição consta no parágrafo 

explicativo abaixo da figura. 

 

Pilar Descrição 

Empatia (foco no ser 

humano) 

É necessário olhar nos extremos e ir nos detalhes, colocar no lugar de 

usuários reais e não meramente idealizados ou olhados de forma 

panorâmica. 

Visualização 

(comunicação e conexão 

de informação) 

É importante organizar os dados para identificar padrões e detectar 

novas oportunidades a partir da conexão de diferentes tipos de 

informação. 

Colaboração 

(diversidade) 

A valorização da colaboração multidisciplinar, aumenta as chances de 

verificar oportunidades de melhorias e gerar ideias mais elaboradas. 

Tangibilização (testar e 

obter feedback) 

Para gerar uma inovação propriamente dita e ter sucesso no mercado, é 

preciso tirar do campo das ideias e tornar-se o projeto algo concreto. 

Figura 4 
Pilares do Design Thinking 
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Vianna (2012) 
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Figura 5 
Esquema Representativo das Etapas do Processo de Design Thinking 
Fonte: Vianna (2012) 

 

Para Vianna (2012) a etapa da imersão é descrita como a fase de aproximação do 

problema. A imersão pode ser dividida em Preliminar, quando há um primeiro 

contato com o problema e em Profundidade, quando se inicia o levantamento das 

necessidades e oportunidades que irão nortear a geração de soluções na fase 

seguinte do projeto. Já a etapa da ideação é a fase do brainstorming, a tempestade 

cerebral, quando as ideias são apresentadas sem nenhum julgamento. É o momento 

de começar a propor soluções para o problema. E a etapa da prototipação é definida 

como a fase de validação das ideias geradas. Prototipar é tangibilizar uma ideia, é a 

passagem do abstrato para o físico de forma a representar a realidade - mesmo que 

simplificada - e propiciar validações. Apesar de ser apresentada como fase final, a 

prototipação pode acontecer em paralelo às outras fases. Conforme as ideias forem 

surgindo elas podem ser prototipadas, testadas e, em alguns casos, até 

implementadas. 

 

Para Brow (2010), na elaboração de modelos de negócio, o Design Thinking é uma 

técnica que integra três restrições inerentes aos processos criativos buscando uma 

solução equilibrada entre essas três partes: 

 Praticabilidade - o que é funcionalmente possível em um futuro próximo; 

 Viabilidade - o que provavelmente se tornará parte de um modelo de negócio 

sustentável; 

 Desejabilidade - o que faz sentido para as pessoas. 
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De acordo com o mesmo autor, os requisitos para estruturar um processo de Design 

Thinking visando à obtenção de resultados inovadores podem ser elencados 

conforme descritos abaixo: 

 Elaboração do Briefing: por briefing se entende o “conjunto de restrições 

mentais que proporcionam à equipe de projeto uma referência a partir da qual 

começar, benchmarks por meio dos quais será possível mensurar o progresso 

e um conjunto de objetivos a serem atingidos” (Brown, 2010, p. 22) que 

permita à equipe de projeto definir um conjunto de metas realistas e 

inovadoras; 

 Equipe de Projeto: formação de um time interdisciplinar e heterogêneo que 

trabalhe de forma harmônica na busca de soluções que atendam a 

praticabilidade, a viabilidade e a desejabilidade do projeto solicitado no 

briefing pelo cliente. Design thinking implica em pensar em equipe e ocorre 

somente em grupos (Brown, 2010, p. 27). As equipes de projeto não precisam 

necessariamente estar em um único ambiente físico, mas podem utilizar as 

ferramentas disponibilizadas pela internet como videoconferências, e-mails, 

chats, redes sociais, wikis e blogs que permitam o compartilhamento do 

conhecimento para sustentar o desenvolvimento do trabalho e a geração de 

novas ideias; 

 Cultura de Inovação: promover um ambiente dentro da organização que 

estimule as pessoas a experimentar novas ideias e possibilidades, assumir 

riscos calculados e explorar suas aptidões (Brown, 2010) promovendo uma 

cultura criativa; 

 Ambiente Apropriado: espaço físico onde além de permitir o surgimento da 

criatividade e inovação, tenha disponíveis as ferramentas necessárias para 

que as equipes de projeto trabalhem de forma adequada (Brown, 2010); 

 Insight: técnica de observação que visa a extrair ideias inovadoras a partir do 

olhar para o comportamento humano no dia a dia (Kumar, 2009); 

 Empatia: “Tentativa de ver o mundo através dos olhos dos outros, de 

compreender o mundo por meio das experiências alheias e de sentir o mundo 

por suas emoções” (Brown, 2010, p. 47); 
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 Times ou Tribos: tentativa de transcender ao individual, compreender as 

interações sociais para além do indivíduo, buscando entender a interação da 

pessoa nos grupos bem como a interação entre grupos (Brown, 2010); 

 Métodos e técnicas de Design Thinking para criação do conhecimento: 

métodos e técnicas de Design Thinking ajudam as empresas a aprimorarem e 

refinarem o conhecimento organizacional existente de forma contínua (Martin, 

2010). O Design Thinking considerado como uma ferramenta de criação do 

conhecimento é corroborado por Beckman e Barry (2007) citando Charles 

Owen do Illinois Institute of Design, que afirma ser o design um processo de 

criação de instrumentos destinados à invenção de novos artefatos e 

instituições. 

  

A seguir, na figura 6 são apresentadas as técnicas e métodos do Design Thinking 

evidenciadas na literatura consultada.  

 

Métodos e Técnicas Descritivo 

Blueprint de experiência Plano geral, detalhes específicos e formas de implantação de um projeto. 

Quadro de referências para definir os detalhes de uma experimentação ou 

interação humana, com detalhamento dos elementos emotivos. Vincula a 

experiência do cliente com uma oportunidade de negócio (Brown, 2010; 

Kumar, 2009). 

Brainstorming Consiste na reunião de diversas pessoas com diferentes conhecimentos, 

concentrados em um tema ou problema e deliberadamente proporem sem 

censura, soluções inusitadas, tantas quanto for possível (Brown, 2010). 

Entrevista etnográfica Entrevista com as pessoas em seus lócus ou ambiente natural (Kumar, 

2009). 

Mapa de experiência Visualização das experiências das pessoas com os produtos, ambientes, 

mensagens e serviços (Kumar, 2009). 

Empaty map Mapa empático - Ajuda a ir além das características de um cliente e 

desenvolve uma melhor compreensão do meio ambiente, comportamento, 

suas preocupações e aspirações (Osterwalder; Pigneur, 2010). 

Ideação É um processo criativo para gerar um grande número de ideias com 

possibilidades de êxito ao selecionar as melhores (Osterwalder; Pigneur, 

2010). 

Insights do cliente Significa ver o negócio pelo ponto de vista e perspectiva dos clientes 

(Osterwalder; Pigneur, 2010). 



46 

 

 

Pensamento Visual Técnica de utilizar desenhos para expressar uma ideia para obter 

resultados diferentes daqueles, caso fossem expressos por palavras e 

números (Holloway, 2009; Brown, 2010). 

Pensamento Integrativo Capacidade de identificar padrões na desordem de informações 

complexas; de sintetizar novas ideias a partir de fragmentos; de ser 

empático com relação a pensamentos e pessoas diferentes (Brown, 

2010). 

Prototipagem Teste de hipóteses a partir da construção de objetos tangíveis. 

Construção experimental e rudimentar de ideias em objetos para gerar 

feedback e estimular a tomada de decisão (Brown, 2008; Holloway, 2009; 

Kumar, 2009; Brown, 2010) 

Representação de 

papéis 

Simulação de cena ou teatro onde pessoas representam papéis de 

improviso para evidenciar diferentes experiências de serviços e explorar 

melhores opções em espaço e tempo reais (Brown, 2010). 

Storyboards Sequência de fatos, como uma estória em quadrinhos, que expressam um 

evento ou um acontecimento (Brown, 2010). 

Storytelling ou narrativas Uso da antiga arte de contar histórias para compartilhar conhecimentos de 

uma forma mais significativa e estimular a curiosidade de quem recebe a 

informação. Histórias contadas captam o contexto em que estão inseridas 

e resgatam a memória empresarial, dando sentido e valor às experiências 

vividas por pessoas e por organizações. (Brown, 2010). 

Videoetnografia Câmaras que filmam o comportamento de um grupo ao longo de 

determinado período para análise posterior das interações dinâmicas 

entre as pessoas no grupo (Kumar, 2009; Brown, 2010). 

Figura 6 
Técnicas e Métodos de Design Thinking 
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Orofino (2011) 

 

O Design Thinking agrega métodos e técnicas que permitem criar novos 

conhecimentos dentro da organização além de auxiliar as empresas a identificarem 

novas oportunidades para inovar em seus negócios através da compreensão dos 

desejos das pessoas, gerando valor (Fraser, 2007; Kumar, 2009). 

 

Embora o Design Thinking tenha sido projetado para aumentar a inovação e a 

criatividade, é, em última instância, uma abordagem orientada para os resultados.  

Há uma tendência para a ação. O pensamento de design integra as necessidades 

das pessoas, a possibilidade de tecnologias e os requisitos para o sucesso do 

negócio (Overby, 2017). 
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2.3 Espaços de Inovação 

 

Para Firmino e Camargo (2005), apesar da unicidade inerente ao próprio conceito, o 

espaço não é uniforme. O movimento que impõe modernizações, modifica cada 

lugar de uma maneira particular. 

 

Dessa forma, o ambiente de inovação na organização é composto de uma interação 

entre as pessoas que o integram, transformando suas experiências e informações 

individuais em conhecimento coletivo e consequentemente fomentando atividades 

inovativas. Para que isso ocorra, além de buscar a construção de conhecimento, 

gestores e líderes devem transformar essa criação em resultados efetivos que 

favoreçam a criação de um ambiente inovativo (Guth et al., 2012). 

 

Strauhs, Pietrovski, Santos, Carvalho, Pimenta e Penteado (2012) denominam este 

ambiente propício como contexto capacitante ou ba. Refere-se à criação de um 

espaço, não necessariamente físico, onde as pessoas possam trocar experiências, 

informações e vivências, solucionando problemas, criando conhecimento. 

 

Ressalta-se ainda, que a diferença entre o contexto capacitante (ba) e a interação 

humana comum é a meta de criação de conhecimento, como afirmam Choo e 

Alvarenga Neto (2010) “nós consideramos ba como um espaço de partilha que serve 

como uma fundação para a criação do conhecimento”. Desta forma fica evidente que 

é no ba que ocorre o compartilhamento e a disseminação da informação e sua 

transformação em conhecimento (Guth et al., 2012). 

 

O ambiente de inovação exerce um papel fundamental no desenvolvimento e 

controle de fatores que possam favorecer ou não a inovação. Compete às 

organizações fomentar o contexto capacitante de forma a romper as barreiras do 

processo organizacional principalmente no que está relacionado a comunicação 

(Strauhs et al., 2012). 

 

Conforme Barbieri e Álvares (2003), existem fatores que condicionam a inovação. 

Os fatores internos, chamados de “ponto de vista administrativo”, foram delimitados 



48 

 

 

pelo modelo de gestão que poderá favorecer o surgimento de inovações. Os autores 

argumentam que motivação, satisfação no trabalho, estímulo à criatividade, redução 

de conflitos entre gerências, liderança, comunicação interna, gestão de projetos de 

inovação, empreendedores internos, sistemas de recompensas e clima inovador são 

alguns temas relacionados com modelos de gestão que interferem em processos de 

inovação. 

 

Quanto ao ambiente inovador, este, pode ser definido como um conjunto territorial 

no qual as interações entre os agentes econômicos desenvolvem-se não só pela 

aprendizagem que fazem das transações multilaterais as geradoras de 

externalidades específicas à inovação, como pela convergência das aprendizagens 

para formas cada vez mais aperfeiçoadas de gestão em comum dos recursos 

(Maillat, Crevoisier & Lecoq, 1994). 

 

Para Drucker (2003), a única maneira de uma organização atrair e manter os 

melhores recursos humanos é possuir um ambiente favorável à aprendizagem e à 

concretização de inovações. Neste sentido, Zanella (2002) acrescenta que, no 

campo organizacional, a criatividade está relacionada com o processo de criação, 

com a pessoa criativa, com o produto e com o ambiente de trabalho.  

 

Dissipou-se o mito de que somente os gênios possuíam atributos de criatividade. 

Atualmente, o entendimento é de que todos estão aptos a desenvolver ações 

criativas, desde que existam condições mínimas para se manifestar (Faria & Alencar, 

1996). 

 

Para André e Abreu (2006), os lugares criativos possuem três características 

principais: diversidade sociocultural ligada à abertura ao exterior; tolerância, na 

medida em que permitem o risco de inovar; democraticidade, correspondente à 

participação ativa dos cidadãos. 

 

Como explicam Davel e Vergara (2011), o processo de motivação e construção de 

um ambiente inovativo deve estar alinhado aos valores organizacionais, e, como 

indicaria Schumpeter, a inovação consiste em “elaborar novas combinações”, ou 
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seja, entre os diferentes recursos da empresa e sua relação com o mercado ou com 

a sociedade. 

 

A seguir são apresentados alguns exemplos de espaços de inovação. 

 

2.3.1 Coworking 

 

O termo coworking, cunhado em 1999 por Bernard DeKoven, designava uma nova 

forma de desenvolver o trabalho no dia a dia das organizações, baseada na 

colaboração e por meio do suporte de novas tecnologias emergentes, como o 

computador (Priesnitz; Dekoven, 2013).  

 

Como discorre Neuberg (2014), o termo coworking, não dizia a respeito de se criar 

espaços físicos de trabalho, iniciado em 2005, nos quais trabalhadores 

independentes ou autônomos pudessem desenvolver suas atividades ou projetos 

próprios. Esse fenômeno tomou forma e passou a ser difundido apenas a partir de 

2005, quando a palavra “coworking” foi adotada para descrever um local de trabalho 

em que um grupo de pessoas se encontra para desenvolver uma atividade 

específica. 

 

Para melhor compreender e atender as expectativas dos adeptos a esse estilo de 

trabalho, em 2007, a Wiki of Coworking realizou um levantamento com 120 

coworkers, buscando identificar quais características do espaço de coworking são 

consideradas mais relevantes pelos usuários. De acordo com a pesquisa, a 

atmosfera e o espírito da comunidade foram elementos considerados muito 

importantes pelos coworkers. O aspecto da participação e do bem-estar também são 

valorizados, uma vez que os usuários querem se beneficiar de um ambiente 

amigável e colaborativo, propício à inovação e criatividade. As características 

relacionadas à individualidade de cada participante, como espaço personalizado, 

privacidade e espaços silenciosos são menos valorizadas do que os aspectos 

coletivos, já que os objetivos de todos os envolvidos estão voltados para a 

necessidade de compartilhar e se relacionar (Munhoz, Sengia, Fazzio, Oliveira & 

Ades, 2013). 
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Para Morris et al. (2013), a própria lógica do coworking como existe hoje, com 

espaços voltados inteira e exclusivamente a uma prática de trabalho que promove o 

contato entre pessoas de diferentes meios e interesses, alimenta o seu crescimento. 

De acordo com os autores, a possibilidade de "encontros face-a-face que tornam 

possível a troca de conhecimento tácito", podem beneficiar o surgimento de 

indústrias cada vez mais inovadoras e o desenvolvimento econômico a partir de um 

processo de reinvenção de economias, que atualmente se encontram em um 

momento de estagnação. 

 

Leforestier (2009) destaca que os espaços de coworking apresentam muito potencial 

de crescimento porque representam uma demanda real, porém, é uma escolha que 

depende única e exclusivamente do estilo de trabalho que o empreendedor quer 

adotar. 

 

2.3.2 Crowdsourcing 

 

O crowdsourcing é um modelo de resolução de problemas onde as organizações 

aproveitam a inteligência coletiva das comunidades on-line. Uma união de processos 

de gerenciamento e processos de inovação abertos. Pode ser usado por 

organizações para resolver quatro tipos gerais de problemas relacionados ao 

gerenciamento ou ideação da informação. As multidões são motivadas de várias 

maneiras e muitas vezes consistem em profissionais ou especialistas que se auto 

selecionam em um determinado desafio (Brabham, 2013). 

 

Para Brown (2010) o crowdsourcing pode ser definido como o design participativo 

distribuído que busca identificar ambientes colaborativos entre membros de uma 

equipe e entre esta e o público que pretende atingir. 

 

2.3.3 Incubadora de Empresas 

 

Uma incubadora de empresas é um ambiente flexível e encorajador onde é 

oferecida uma série de facilidades para o surgimento e crescimento de novos 

empreendimentos. Além da assessoria na gestão técnica e empresarial da empresa, 
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a incubadora oferece a infraestrutura e serviços compartilhados necessários para o 

desenvolvimento do novo negócio, como espaço físico, salas de reunião, telefone, 

fax, acesso à internet, suporte em informática, entre outros. Dessa forma, as 

incubadoras de empresas geridas por órgãos governamentais, universidades, 

associações empresariais e fundações são catalisadoras do processo de 

desenvolvimento e consolidação de empreendimentos inovadores no mercado 

competitivo. Com base na utilização do conhecimento profissional e prático, os 

principais objetivos de uma incubadora de empresas estão na produção de 

empresas de sucesso e na criação de uma cultura empreendedora (ANPROTEC, 

2012). 

 

Para Vedovello e Figueiredo (2005) as incubadoras podem ser classificadas 

conforme o demonstrado na figura 8.  

 

Tipos de Incubadoras Principais Características 

Incubadoras Comerciais 

Independentes 

Emergem como resultado de atividades prospectivas desenvolvidas por 

empresários ou empresas vinculadas ao capital de risco. Gozam de maior 

liberdade para desenvolver seus próprios modelos de negócios. 

Orientadas para o lucro, estas incubadoras se baseiam fortemente nas 

suas competências internas e focam suas atividades em uma dada 

tecnologia, indústria ou região (por exemplo, software de reconhecimento 

de linguagem; mercado japonês). 

Incubadoras Regionais Geralmente estabelecidas pelos governos locais ou organizações com 

interesses econômicos e políticos regionais similares, buscando prover 

espaço e apoio logístico para os negócios iniciantes em uma dada 

comunidade. Objetivam acoplar seus resultados aos interesses delineados 

pelas políticas públicas: geração de empregos, aprimoramento da indústria 

local, ou aprimoramento da imagem pública de uma dada região. 

Incubadoras vinculadas 

às Universidades 

Universidades podem ser consideradas berço de novas 

invenções/inovações e tecnologia de ponta. Estas incubadoras podem, ou 

não, estar vinculadas a parques tecnológicos já implantados – e atuam 

como laboratórios desenhados para aprimorar e fortalecer a colaboração 

entre acadêmicos e industrialistas. 

Incubadoras 

IntraEmpresariais 

Vinculadas às atividades de P&D corporativas, têm como principais 

objetivos lidar com a descontinuidade tecnológica, incrementar a 

comunicação entre as funções técnicas e corporativas, minimizar a 

inflexibilidade das estruturas organizacionais e gerenciais, e aprimorar a 
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habilidade de alinhar a visão de longo prazo da corporação com as suas 

necessidades de curto prazo. 

Incubadoras Virtuais Diferentemente das incubadoras tradicionais, as virtuais não oferecem 

espaço físico ou apoio logístico. Buscam, porém, construir e fortalecer 

plataformas e redes de acesso a empresários, investidores e consultores. 

Esta modalidade de incubadora tem sido considerada adequada para 

estágios de negócios muito iniciais e, preferencialmente, vinculados às 

tecnológicas de informação. 

Figura 7 
Tipologias de Incubadoras de Empresas 
Fonte: Vedovello e Figueiredo (2005) 

 

2.3.4 Living Labs 

 

Living Labs são considerados um novo tipo de meio de inovação emergentes. O 

raciocínio por trás desses novos meios é abrir limites de empresas em direção ao 

seu meio ambiente e colher ideias criativas e capacidades de trabalho existentes 

entre diferentes grupos de partes interessadas, como clientes, concorrentes, 

provedores e o público em geral. Como tal, é semelhante em sua abordagem a 

diferentes metodologias abertas, por exemplo, inovação aberta envolvendo usuários 

principais (Bergvall, 2009). 

 

Para Vérilhac, Pallot e Aragall (2012), living lab é um ecossistema de inovação e 

pesquisa aberto, muitas vezes baseado em um território específico, envolvendo uma 

grande diversidade de partes interessadas, tais como as comunidades de 

utilizadores, desenvolvedores de soluções, laboratórios de pesquisa, autoridades 

locais e formuladores de políticas, bem como investidores. Enquanto o ecossistema 

'LL', através de abertura, aspectos multiculturais e multidisciplinares transmite o nível 

necessário de diversidade, permite o surgimento de ideias inovadoras, conceitos e 

cenários que levam a soluções inovadoras adotáveis. 

 

2.3.5 Makers 

 

Segundo Samagaia e Neto (2015), o movimento conhecido como “Makers” se 

fundamenta em uma tradição frequentemente revisitada. Trata-se do “Faça você 

mesmo” ou “Do it Yourself” (DiY) que vem sendo desdobrado em um conceito 
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complementar o “Do it With Others” (DiWO). A essência das ações destes coletivos 

consiste na constituição de grupos de sujeitos, amadores e / ou profissionais 

atuando nas diferentes áreas ligadas a ciência e a tecnologia, que se organizam 

com o objetivo de suportar mutuamente o desenvolvimento dos projetos dos seus 

membros. Os “Makers” identificam-se ainda a um movimento organizado, 

estruturado a partir da noção de mínimos recursos e máxima partilha de ideias, de 

projetos e de concepções. 

 

A seguir será apresentado o contexto desta pesquisa – o espaço SEBRAELAB-MG, 

que caracteriza o objeto desta dissertação. 
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3 CONTEXTO DA PESQUISA – SEBRAELAB 

 

Todas as informações a respeito do contexto do SEBRAELAB-MG foram extraídas 

do Guia de Identidade Visual e Implantação Física e do Guia de Operação de 

Metodologias e Curadoria. Ambos são documentos de consulta interna e foram 

fornecidos pelo SEBRAE-MG, para utilização nesta dissertação. 

 

Concebido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de 

Minas Gerais (SEBRAE-MG), o SEBRAELAB teve o início de suas atividades em 

março de 2017. Conceituado como um espaço para atender empreendedores e 

startups e, estimular a troca de ideias entre desenvolvedores, programadores, 

estudantes, designers, investidores, aceleradoras e incubadoras. É considerado 

como um espaço de estímulo à criatividade, à inovação, ao consumo de 

informações, à geração de novos conhecimentos, ao aprendizado contínuo e às 

múltiplas conexões nos negócios.  

 

Carrega o conceito de ambiente multifuncional, sustentável, pensado para 

empreendedores inovadores e transformadores. Um lugar para viver, conviver e se 

apropriar, onde as descobertas muitas vezes são feitas ao acaso. Um local onde os 

clientes e os próprios colaboradores do SEBRAE-MG se permitam experimentar 

novas práticas e processos não induzidos e tolerante ao erro.  

 

3.1 O Contexto 

 

O estilo dinâmico e conectado das novas gerações está transformando a forma de 

empreender, produzir e consumir produtos e serviços. E, na mesma proporção, as 

tecnologias disruptivas remodelam a forma como o aprendizado, a informação e o 

conhecimento são produzidos, disponibilizados e acessados.  

 

As divisas dos empreendimentos tradicionais quase já não existem. Cada vez mais, 

buscam-se espaços de encontro, colaboração, ensino, aprendizado e realização de 

negócios de impacto de uma maneira mais informal, sustentável, flexível, simples, 

sem julgamentos e livres da pressão de modelos clássicos.  
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O espaço está localizado no interior da sede do SEBRAE MINAS, que fica localiza 

na Avenida Barão Homem de Melo, 329 – bairro Nova Granada, na cidade de Belo 

Horizonte/MG. 

 

Todas essas reflexões, aliadas aos movimentos da revolução tecnológica e digital, 

da economia colaborativa, de experiências interativas de troca de conhecimento e 

redes de relacionamento, transformaram em realidade um novo conceito:  o 

SEBRAELAB. Este foi idealizado para ser flexível e adaptável a cada necessidade. 

Assim como as nossas soluções devem ser nos dias de hoje. 

 

3.2 Justificativa 

 

O movimento em torno das tecnologias da informação e comunicação, destacando-

se as startups digitais, tem possibilitado o surgimento de novos modelos e 

alternativas de negócios que não refletem, necessariamente, os métodos 

convencionais de planejamento e implantação das empresas tradicionais. Em um 

ambiente repleto de inovação caracterizado pela velocidade das mudanças e onde o 

pensamento coletivo se renova a todo instante, surgem importantes desafios dessa 

nova economia para os empreendedores.  

 

Nestes momentos de incerteza apresentar um grande número de oportunidades 

para quem pretende empreender ou expandir seus negócios, agilidade e a forma de 

apropriação do conhecimento são definitivamente fatores críticos de sucesso e de 

competitividade. Assim sendo, fez-se necessário que o SEBRAE-MG desenvolvesse 

uma nova abordagem junto aos seus clientes. 

 

3.3 Inspirações  

 

Melhorar a experiência do cliente SEBRAE-MG no uso dos serviços em um 

ambiente moderno e inovador, que facilite a ambiência e com capacidade de 

conectar ideias, pessoas, transformar vontade em negócios por meio do 

empreendedorismo.    
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Proporcionar espaço de criatividade e experimentação com ideias e conteúdo para 

alcançar resultados efetivos com assertividade, agilidade e inovação resolvendo 

problemas e criando oportunidades para os clientes e gerando aprendizado para 

todos os envolvidos.    

 

Estimular o time SEBRAE-MG (colaboradores, terceiros etc.) ao foco no novo, no 

pensamento ágil e a troca de ideias para aprimorar a compreensão das demandas 

do cliente, da adaptação de produtos e serviços modificando o que for necessário, 

fazendo adequações, mas principalmente não só ofertas, mas soluções.   

 

A crença que a ergonomia de um “lugar” como o proposto pelo SEBRAELAB é 

capaz de potencializar um ciclo virtuoso de inovações, encontros sociais e 

descoberta inimagináveis.  Nessa perspectiva, o lugar, os produtos e serviços 

formam um corpo vivo e transformador. 

 

3.4 Proposta de Valor 

 

O SEBRAELAB tem como objetivo oferecer uma experiência coletiva capaz de 

estimular a busca e a criação de modelos de negócios inovadores, aumentando a 

competitividade das empresas e ampliando, e muito, suas chances de sucesso. 

Traçando um paralelo com o mundo dos negócios, essa é a missão do SEBRAE-

MG. Missão esta, que o SEBRAELAB tangibiliza em um novo ambiente, propício à 

interação e à conectividade. Uma iniciativa capaz de posicionar o Sebrae no centro 

da discussão sobre inovação e empreendedorismo digital. 

 

3.5 Objetivos 

 

São objetivos da criação do SEBRAELAB: 

 Fortalecer o ecossistema do empreendedorismo e inovação em especial a 

startups digitais de Minas Gerais para impulsionar o surgimento e a 

alavancagem de novos negócios; 

 Promover a disseminação, gestão de conhecimento e melhores práticas para 

os empreendedores e demais stakeholders; 
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 Levantar informações que possam subsidiar o direcionamento estratégico do 

projeto em Minas Gerais e seu consequente escalonamento para os demais 

estados; 

 Articular uma rede integrada de empreendedorismo e inovação capaz de 

diferenciar o atendimento; 

 Promover incentivos, capacitações e acesso à mercado para elevar o nível de 

qualidade de gestão e inovação das empresas e empreendedores mineiros; 

 Disseminar a cultura startup e suas ferramentas visando agregar inovação 

aos modelos de negócios de base tradicional; 

 Estimular e articular a participação de parceiros dos ecossistemas na 

programação e curadoria do espaço. 

 

3.6 Conceito do Espaço 

 

O SEBRAELAB foi desenvolvido para representar os seguintes conceitos: ser um 

espaço de experimentação; ser um espaço de extensão do atendimento SEBRAE; 

ser um espaço de compartilhamento; levar modernização e diferenciação na 

aproximação com o cliente; ser um espaço colaborativo (uso de voluntariado para a 

promoção das ações); ser um espaço de geração de negócios; ser um espaço de 

interação entre clientes; e apresentar dinamicidade e flexibilidade em sua ocupação. 

 

3.7 Para Quem o Espaço é Destinado 

 

O SEBRAELAB é para qualquer pessoa que busque empreender em novos modelos 

de negócios.  

 Empreendedores: potenciais empreendedores e empresários que buscam 

inovar em seus modelos de negócios; 

 Startups ou grupo de pessoas, ou empresários que, em um cenário de grande 

incerteza, buscam modelos de negócios inovadores, repetíveis e escaláveis, 

com grande potencial de crescimento; 

 SEBRAE-MG: colaboradores e consultores credenciados; 
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 Ecossistema: associações, universidades, centros de pesquisa e 

desenvolvimento, investidores e empresas relacionadas à cultura de 

empreendedorismo inovador. 

 

3.8 Identidade Visual 

 

O conceito da marca SEBRAELAB parte dos vetores de um organismo: um sistema 

onde se vive, onde o poder da informação, do conhecimento, da aprendizagem, da 

inovação, da tecnologia e da sustentabilidade – nos aspectos econômico e 

ambiental – são transformadores para os pequenos negócios e uma via para a 

solução de desafios.  

 

A marca e identidade exploram o conceito dos cardumes de peixes que, organizados 

de maneira espontânea, apenas por identificação, se movem pelos rios e oceanos 

em um grupo sem líderes ou sistemas hierárquicos. Usando uma espécie de sexto 

sentido, revezam as posições para facilitar o trabalho de todos. Entendem-se como 

um único corpo na defesa contra grandes predadores e para localizar alimentos. 

 

Assim, a partir da própria marca SEBRAE-MG, as linhas do símbolo se organizaram 

como vetores translúcidos para gerar a nova marca SEBRAELAB. Uma identidade 

viva em que o SEBRAE-MG está presente no nome e na construção visual, onde os 

elementos se organizam de maneira singular, gerando estampas e composições. 

Esse rico universo visual é capaz de gerar um conjunto de itens que se desdobram 

de forma versátil e constroem o discurso e o espaço do SEBRAELAB. 

 

 
Figura 8 
Identidade Visual SEBRAELAB 
Fonte: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (2017) 
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3.9 A Dinâmica do Espaço 

 

A dinâmica do SEBRAELAB está fundamenta da em 4 pilares: lab, learn, attend e 

business.  

 

O Lab está relacionado à gestão do espaço, curadoria das metodologias e 

engajamento da comunidade. É transversal e apoiador de todos os outros 3 pilares. 

 

O Learn está relacionado ao conhecimento e ao aprendizado validado. É 

sustentando por três metodologias: share ideas - troca de experiências e 

conhecimento (palestras, debates, encontros, hangouts, eventos e qualquer 

interação que gere aprendizado); hands on - atividades práticas de troca de 

conhecimento (workshop, capacitações, dinâmicas de grupo e metodologias 

colaborativas); experience day - experimentação práticas de dinâmicas oferecidas 

por ambientes de inovação (AcceleratorDay, IncobatorDay, CoworkingDay, 

InvestorDay, OpenlabDay). 

 

O Attend está relacionado a criação participativa e colaborativa. Engloba os 

seguintes modelos: coworking - modelo de trabalho que objetiva incentivar a troca 

de ideias, compartilhamento, networking e colaboração entre profissionais; customer 

development - atividades que objetivam a criação e atualização de soluções focadas 

no produto e o mercado a partir da interação com o cliente; hackathons e bootcamps 

- atividades que estimulam a transformação de ideias em modelos de negócios 

inovadores.  

 

O Business está ligado ao hub de negócios e acesso a mercados. Envolve o speed 

networking - atividade projetada para acelerar conexões e contatos de negócios. É 

dinâmica e cronometrada para estimular mais interações e trocas; speed mentoring - 

atividade para acelerar mentorias e aconselhamentos empresariais, de forma rápida 

e objetiva, com foco nos modelos de negócios; meet ups - encontro informal onde as 

pessoas conversam de pé, facilitando a circulação e networking.  

 



60 

 

 

Espera-se através da constante utilização do espaço, pelo público alvo, o 

surgimento de soluções inovadoras para atender as necessidades já identificadas no 

mercado. 

 

3.10 Modelo de Negócio SEBRAELAB 

 

O modelo de negócios utilizado encontra-se demonstrado conforme a figura a 

seguir: 
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Figura 9 
Modelo de Negócio Representativo do SEBRAELAB 
Fonte: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (2017) 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo tem o propósito de caracterizar a pesquisa e detalhar os 

procedimentos metodológicos empregados na investigação, com o propósito de 

cumprir os objetivos propostos nesta dissertação.  

 

Conforme Collis e Hussey (2005) a metodologia se refere à forma de tratar todo o 

processo de pesquisa, da base teórica à coleta e análise de dados. 

 

4.1 Caracterização da Pesquisa 

 

Os diferentes tipos de pesquisa podem ser classificados quanto aos seus objetivos, 

quanto à sua lógica, quanto ao resultado da pesquisa e quanto ao processo ou 

maneira como foram coletados os dados (Collis & Hussey, 2005). 

 

Esta pesquisa quanto aos fins classifica-se como uma pesquisa descritiva, que para 

Gil (2010) tem como objetivo descrever as características de determinadas 

populações ou fenômenos. Uma de suas peculiaridades está na utilização de 

técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação 

sistemática.  

 

A pesquisa descritiva deve ser utilizada quando se tem como propósito descrever as 

características de grupos, estabelecer as proporções de elementos numa população 

específica que tenham determinadas características ou comportamentos ou ainda 

descobrir ou verificar a existência de relação entre variáveis (Mattar & Motta, 1999).  

 

Neste sentido, corrobora Vergara (2000) explicando que a pesquisa descritiva expõe 

as características de determinada população ou fenômeno, estabelece correlações 

entre variáveis e define a sua natureza. A autora contribui também ao denotar que a 

pesquisa descritiva não tem o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, 

embora sirva de base para tal explicação.  
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Quanto à abordagem esta pesquisa é de natureza qualitativa. Mattar (2013) afirma 

que a pesquisa qualitativa vai identificar dentro dos objetivos das variáveis a serem 

estudadas a presença ou ausência sobre a percepção das questões levantadas. 

 

Segundo Minayo (2000) e Gil (2010) o objeto das ciências sociais e das ciências 

humanas é essencialmente qualitativo, pois nesse tipo de pesquisa é preciso 

considerar o ser humano como um sujeito único, inserido em um contexto histórico, 

social, cultural que tem crenças, valores e significados singulares. Para Minayo 

(2000), nesse campo, o objeto de estudo é, portanto, “complexo, contraditório, 

inacabado, e em permanente transformação”. 

 

Os métodos de análise qualitativos, ao enfatizarem as particularidades discutidas em 

profundidade de um fenômeno em termos de seu significado para o grupo 

pesquisado, colocam o ambiente na posição de fonte direta para a coleta de dados 

(Goldenberg, 1997). Dessa forma, a adoção de tal abordagem possibilita o 

aprofundamento necessário acerca da realidade estudada, bem como permite a 

construção de uma visão holística dos acontecimentos, cuja complexidade e 

abrangência exigem uma metodologia capaz de captar de forma abrangente os 

detalhes úteis para a análise (Creswell, 2007). Ademais, a utilização de métodos 

qualitativos, caracterizados por sua interatividade (Gil, 2010), possibilita a 

emergência de aspectos não considerados durante a fase de planejamento da 

pesquisa, mas que, ainda assim, se mostram relevantes para o alcance dos 

objetivos propostos (Goldenberg, 1997). 

 

Uma característica importante dessa abordagem é que a pesquisa qualitativa se 

baseia na análise de textos, ou seja, serão coletados textos que com diferentes 

técnicas analíticas serão interpretados hermeneuticamente. Porém reconhece-se a 

contribuição expressiva do material visual (fotos, ilustrações) para a compreensão 

aprofundada (Gerhardt & Silveira, 2009). 

 

Dentro da abordagem qualitativa, a pesquisa utilizará estudo de caso, pois tal 

metodologia pauta-se pelo interesse em obter uma descrição ampla e detalhada do 

fenômeno pesquisado, levando em consideração o que podia ser especialmente 
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apreendido sobre um caso em particular (Stake, 2005). No caso do objeto de estudo 

desta dissertação, o SEBRAELAB-MG. Além disso, esta estratégia mostra-se 

interessante quando o pesquisador tem pouco controle sobre os acontecimentos em 

análise, situação observada no contexto desta pesquisa (Yin, 2015). 

 

Com relação aos procedimentos técnicos, a pesquisa teve três etapas: 1) pesquisa 

documental 2) observação participante 3) entrevista individual.  

 

De acordo com Vergara (1990), a pesquisa documental baseia-se em investigação 

realizada em documentos conservados no interior de órgãos públicos e privados de 

qualquer natureza ou com pessoas: registros, atas, anais, regulamentos, circulares, 

ofícios, memorandos, dados estatísticos, comunicações informais, filmes, fotografias, 

anotações e outros. Para os propósitos deste estudo estruturou-se a pesquisa 

documental com base em registros e relatórios fornecidos pelo SEBRAE-MG. Este 

procedimento se deu, principalmente, para o levantamento de informações sobre o 

SEBRAELAB-MG.  

 

A observação também é considerada uma coleta de dados para conseguir 

informações sob determinados aspectos da realidade. Ela ajuda o pesquisador a 

identificar e obter provas a respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos não 

têm consciência, mas que orientam seu comportamento (Marconi & Lakatos, 2002). 

Já a observação participante refere-se a uma situação de pesquisa onde observador 

e observados encontram-se numa relação face a face, e o processo da coleta de 

dados se dá no próprio ambiente natural de vida dos observados, que passam a ser 

vistos não mais como objetos de pesquisa, mas como sujeitos que interagem em um 

dado projeto de estudos (Serva & Jaime, 1995). A observação participante foi 

adotada, pois a pesquisadora faz parte da equipe de colaboradores do SEBRAE-

MG, onde está localizado o SEBRAELAB que é o objeto de estudo desta 

dissertação. Sendo assim, a pesquisadora poderá colocar seu ponto de vista sobre o 

objeto. 

 

A entrevista é definida por Haguette (2007) como um processo de interação social 

entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção 
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de informações por parte do outro, o entrevistado.  Para Boni e Quaresma (2005), a 

entrevista como coleta de dados sobre um determinado tema científico é a técnica 

mais utilizada no processo de trabalho de campo. Através dela os pesquisadores 

buscam obter informações, ou seja, coletar dados objetivos e subjetivos. Os dados 

objetivos podem ser obtidos também através de fontes secundárias tais como: 

censos, estatísticas, etc. Já os dados subjetivos só poderão ser obtidos através da 

entrevista, pois que, eles se relacionam com os valores, às atitudes e às opiniões 

dos sujeitos entrevistados. 

 

4.2 Unidade de Análise e de Observação 

 

Para a presente pesquisa, a unidade de análise é o SEBRAELAB-MG já 

devidamente apresentado no Capítulo 3. 

 

Definir a amostra é selecionar os elementos que subsidiarão a análise e 

interpretação dos resultados. Nas amostras não-probabilísticas (intencionais), tal 

definição requer a experiência do pesquisador no contexto do fenômeno, empiria 

esta, baseada em conhecimento teóricos da relação entre o objeto de estudo e o 

corpus a ser estudado (Fontanella et al., 2011). 

 

Diante disso a técnica de amostragem se classifica como não probabilística 

(intencional ou por acessibilidade) devido à seleção atender aos quesitos pré-

formulados para melhor atender aos objetivos da pesquisa.  

 

Por amostragem não-probabilística admite-se aquela cuja seleção não emprega 

técnicas aleatórias de seleção o que exclui a emprego de cálculo estatístico (Ariboni 

& Perito, 2004; Gil, 1999; Marconi & Lakatos, 1996). Amostra por acessibilidade ou 

por conveniência acontece quando o pesquisador seleciona os elementos 

participantes da pesquisa, entendo que possam representar o universo (Marotti, 

2008). 

 

A partir dessa técnica a pesquisa elegeu, sob o método não-probabilístico 

intencional e por acessibilidade, colaboradores do SEBRAE-MG elencados em 
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funções e subdivididos em áreas conforme demonstrado no organograma da 

instituição na figura abaixo: 

 

 

Figura 10 
Organograma SEBRAE-MG 
Fonte: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (2017) 

 

Em seguida, temos a figura descritiva com os colaboradores elencados como 

respondentes da pesquisa: 

 

Colaboradores Entrevistados

Neste estudo, a amostra foi constituída por 1 (um) superintendente, 1 (um) diretor 

técnico, 1 (um) diretor de operações, 9 (nove) gerentes técnicos, 3 (três) gerentes 

operacionais, 1 (um) gerente da Escola de Formação Gerencial, 1 (um) analista de apoio 

a superintendência, 9 (nove) analistas técnicos, 3 (três) analistas operacionais, 1 (um) 

analista da Escola de Formação Gerencial e 4 (quatro) consultores externos do SEBRAE-

MG. Total: 34 (trinta e quatro) entrevistados  
Figura 11 
Colaboradores Entrevistados 
Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

A técnica ou procedimento de coleta de dados se limita mediante a saturação das 

respostas obtidas e o consentimento livre e esclarecido para participar da pesquisa. 
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4.3 Instrumento de Coleta de Dados 

 

Como técnica de coleta de dados, a pesquisa utilizou-se da entrevista 

semiestruturada. Conforme Duarte (2004), é fundamental quando se objetiva 

mapear práticas, crenças, valores e sistemas classificatórios de universos sociais 

específicos, mais ou menos bem delimitados, a fim de esclarecer as relações. Essa 

técnica permite o mergulho em profundidade, verificando as forças que interferem 

nas realidades percebidas.  

 

A entrevista semiestruturada é adequadamente empregada quando: 

 O pesquisador tem muito bem definidos os objetivos de pesquisa;  

 Conhece o contexto do fenômeno investigado;  

 Quando a entrevista é devidamente compreendida pelo entrevistador;  

 Quando dispõe de segurança e autoconfiança no diálogo;  

 Quando administrado nível seguro de informalidade (Duarte, 2004).  

 

Para Triviños (1987) a entrevista semiestruturada se baseia em questionamentos 

com base em teorias e hipóteses comunicantes com o tema da pesquisa, originando 

novas hipóteses a depender das respostas dos informantes, sendo o foco 

administrado pelo entrevistador. Complementa o autor, afirmando que a entrevista 

semiestruturada. 

 

4.4 Procedimento de Coleta de Dados 

 

A coleta de dados foi feita através de entrevistas que se basearam em um roteiro 

semiestruturado com 13 perguntas abertas e que se encontra no Apêndice B desta 

dissertação. O objetivo de adotar um roteiro semiestruturado nas entrevistas 

justificou-se pelo fato do estudo ser de natureza qualitativa. A entrevista, segundo 

Lakatos & Marconi (2001), é um procedimento de investigação social, seja para 

coleta de dados ou para diagnosticar e tratar um problema. De acordo com Selltiz 

(1967), a entrevista, enquanto técnica de coleta de dados, é adequada para a 

obtenção de informações sobre o que as pessoas sabem, creem, esperam, sentem 
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ou desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem como suas explicações ou 

razões sobre coisas precedentes 

 

As entrevistas foram agendadas (data e hora) por meio de e-mail enviado a cada 

colaborador, se desenvolveram no ambiente e horário de serviço dos participantes 

ou fora deles se assim o participante preferir, resguardando o sigilo e a liberdade de 

fala do mesmo e sem interferir na rotina do profissional, respeitando ainda as 

condições para que a entrevista seja corretamente aplicada.  Estas ocorreram no 

período de 22 de novembro de 2017 a 27 de dezembro de 2017. 

 

As entrevistas tiveram, em média, duração aproximada de 20 minutos, foram 

gravadas pela pesquisadora, e, posteriormente, transcritas para a análise. 

 

O acesso aos colaboradores se deu mediante autorização da Instituição SEBRAE-

MG, após o esclarecimento sobre a pesquisa, impacto e retorno que a mesma traria 

para o entendimento do tema em estudo e para a importância dos dados obtidos 

através desta. 

 

4.5 Estratégia de Análise e Tratamento dos Dados 

 

A estratégia de tratamento e análise de dados é uma das etapas mais complexas de 

uma pesquisa científica. O pesquisador deve escolher com zelo o método a ser 

utilizado para que o resultado espelhe a realidade:  

 

Talvez a fase de analisar os dados, na execução de uma pesquisa científica, 
seja um dos momentos mais nevrálgicos e a escolha do método ou da técnica 
para a sua realização necessite do pesquisador muita atenção e cuidado. 
Essa escolha realmente tem que ser adequada e proporcionar a exploração 
dos dados em toda a sua riqueza e possibilidades. (Campos, 2004, p. 1). 

 
 

As técnicas de análise de dados foram do tipo Análise de Conteúdo e de 

Observação. De acordo com Tjora (2006), entrevistas e observação são técnicas 

interativas, e a entrevista conduz o pesquisador para a observação, a qual pode 

sugerir os aprofundamentos necessários para as entrevistas. A observação permite 



68 

 

 

também a detecção e obtenção de informações por vezes não apreendidas por 

outros métodos. 

 

Ainda sobre o método de observação, Ludke & André (1986) descrevem que “para 

que se torne um instrumento válido e fidedigno de investigação científica, a 

observação precisa ser antes de tudo controlada. Isso implica a existência de um 

planejamento cuidadoso do trabalho” (Ludke & André, 1986, p. 25). Levando em 

consideração esta afirmação, a pesquisadora planejou aspectos que desejava 

observar no universo a ser pesquisado construindo um contexto bem próximo à 

realidade. A pesquisadora, realizou a pesquisa no período de 22 de novembro de 

2017 a 27 de dezembro de 2017, e optou por observar também o ambiente de 

estudo desta dissertação durante este período. 

 

Já com relação à Análise de Conteúdo, a palavra possui um significado 

preponderante neste tipo de análise, que conta com a inferência sobre o objeto 

analisado. De acordo com Bardin (2002), a análise de conteúdo é  

 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos, a descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens (Bardin, 2002, p. 42).  

 

A pesquisadora levou em consideração as transcrições das entrevistas, a análise do 

seu conteúdo e, ainda, as observações coletadas em campo, utilizando-se do 

método de pesquisa denominado triangulação, o qual, segundo Azevedo et al. 

(2013), significa olhar para o mesmo fenômeno a partir de mais de uma fonte de 

dados. Informações provenientes de diferentes ângulos podem ser usadas para 

corroborar, elaborar ou iluminar o problema de pesquisa.  

 

Ainda com relação a estratégia de análise e tratamento dos dados utilizou-se o 

NVIVO 12, este é um software que suporta métodos qualitativos e variados de 

pesquisa. Ele é projetado para auxiliar, organizar, analisar e encontrar informações 

em dados não estruturados ou qualitativos como: entrevistas, respostas abertas de 

pesquisa, artigos, mídia social e conteúdo web. No caso desta dissertação este foi 
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utilizado para a geração de nuvens de palavras a partir da união das respostas 

obtidas nas entrevistas (https://www.qsrinternational.com/nvivo/who-uses-

nvivo/researchers , recuperado em 15, julho, 2018). 

 

A Figura 12 correlaciona os objetivos específicos propostos nesta pesquisa com os 

autores que dão sustentação teórica para o assunto abordado, o tipo de pesquisa 

realizada e os instrumentos de coleta de dados correspondentes. 

 

Objetivos Específicos Autores Tipo de Pesquisa Fonte/Instrumento de 

coleta de dados 

Identificar a percepção do 

público entrevistado a respeito 

do conceito de Design 

Thinking

IDEO (2009); Brown 

(2010); Martin (2010) e 

Vianna (2012)

Pesquisa de campo
Roteiro semiestruturado: 

questões de 1 a 3

Identificar a percepção do 

público entrevistado acerca da 

finalidade do espaço 

SEBRAELAB

Faria e Alencar (1996); 

Barbieri e Álvares 

(2003); Guth, Pessaro e 

Tezarico (2012)

Pesquisa de campo
Roteiro semiestruturado: 

questões de 4 a 7

Identificar se o uso do espaço 

SEBRAELAB está de acordo 

com o que foi proposto em 

seu projeto de idealização e 

criação

Krippendorff (2000); 

Unger e Chandler 

(2009); Choo e 

Alvarenga Neto (2010); 

Araújo (2014)

Pesquisa de campo
Roteiro semiestruturado: 

questões de 8 a 12

 

Figura 12 
Estratégia Síntese da Metodologia 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

https://www.qsrinternational.com/nvivo/who-uses-nvivo/researchers
https://www.qsrinternational.com/nvivo/who-uses-nvivo/researchers


70 

 

 

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo organiza e analisa as observações coletadas pela pesquisadora e as 

respostas dadas pelos colaboradores do SEBRAE-MG na pesquisa de campo, após 

serem entrevistados com base no roteiro semiestruturado. Serão apresentadas 

tabelas que resumirão afirmações feitas pelos entrevistados e embasarão as 

análises sobre A Utilização do Design Thinking no Desenvolvimento de Práticas de 

Inovação em Ambientes Inovadores: estudo aplicado ao caso SEBRAELAB-MG.   

  

Para preservar a identidade dos colaboradores, foram omitidos os nomes, sendo 

identificados somente pelos cargos que ocupam na instituição. Eles serão 

identificados com terminologias já descritas anteriormente.  

 

5.1 Perfil dos Entrevistados 

 

O grupo de participantes da pesquisa constituiu-se de colaboradores do SEBRAE-

MG. Todos tinham entre 4 meses e 15 anos no cargo atual. E quanto ao tempo de 

trabalho na empresa todos tinham entre 10 meses e 25 anos.  O grupo se constituiu 

de 22 homens e 12 mulheres (34 participantes) com idade entre 28 e 61 anos. 

Quanto ao grau de instrução 5 pessoas possuem apenas graduação, 12 pessoas 

possuem pós-graduação, 7 pessoas possuem mestrado, 5 pessoas possuem pós-

graduação e mestrado e 5 pessoas não informaram.  

 

5.2 Análise das Respostas Relacionadas ao Primeiro Objetivo Específico 

 

O primeiro objetivo específico desta pesquisa visou identificar a percepção do 

público entrevistado a respeito do conceito de Design Thinking. 

 

A fim de resguardar a identidade dos colaboradores, eles serão identificados por 

siglas. Após proceder com a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido para participação em Pesquisa, e esclarecimentos acerca do estudo, 

seguiu-se com a entrevista. 
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No primeiro momento, no âmbito do conceito de Design Thinking, levantou-se o 

seguinte questionamento: - “Você já ouviu falar do Design Thinking? O que sabe 

sobre o tema? ”. 

 

Buscou-se explorar nessa pergunta o conhecimento e as finalidades do Design 

Thinking segundo a percepção de cada entrevistado das diversas áreas e espaços 

ocupacionais. 

 

Atualmente a inovação é um dos principais direcionadores estratégicos das 

organizações, da mesma forma como ocorreu nas décadas de 1970 e 1980 quando 

as empresas se dedicaram à qualidade total e nos anos 90 à reengenharia. Para 

criar liderança sustentável no futuro, a organização deve: mudar de forma 

fundamental as regras de engajamento em um setor antigo, redefinir as fronteiras 

entre os setores; e criar outros inteiramente novos. Além disso, a capacidade de 

previsão de mudanças surge quando os executivos seniores de uma empresa 

conseguem sentir empatia com as necessidades humanas básicas. É nesse 

contexto que o Design Thinking (DT) surge como um modelo de inovação com alto 

potencial de gerar resultados diferenciados para as organizações que buscam a 

liderança, pois contempla métodos de investigação e de desenvolvimento de 

soluções altamente focados nos usuários (Bonini & Sbragia, 2011). De acordo com a 

definição acima, o conceito pode ser observado de maneira, ainda que tímida, nas 

respostas abaixo: 

 

Tabela 1  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional 

“Superintendente” 

Entrevistado Citações

SUP

"(...) o Design Thinking acaba sendo uma metodologia democrática de construção 

e de proposição de projetos, de ideias, de solução de problemas. Trabalha com 

elementos, com pessoas de perfis diferentes (...)"  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 
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Tabela 2  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Analista 

Superintendência” 

Entrevistado Citações

ANL SUP
"Entendo como uma metodologia para conduzir o pensamento crítico e analítico 

sobre determinado tema, em prol de soluções inovadoras (...)"  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 3  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Diretor 

Técnico” 

Entrevistado Citações

DIR TEC
"Fui ouvir pela primeira vez em 2015 e depois fui conhecer um pouco e praticar a 

metodologia, e como ela pode ser empregada inclusive aqui no nosso trabalho."
 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 4  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Gerentes 

Técnicos” 

Entrevistado Citações

GER TEC 1

"(...) é uma forma muito interessante e inovadora para que você trabalhe alguns 

conceitos. Eu sou muito fã de qualquer ferramenta ágil e moderna (...) tudo aquilo 

que a gente possa utilizar para que a gente possa buscar resultados mais efetivos, 

fugindo do tradicional (...)"

GER TEC 2

" (...) é uma metodologia de discussão e de envolvimento de várias pessoas, para 

pensar fora da caixa, criar, inovar e sair do raciocínio comum. Pensar situações 

diferentes."

GER TEC 3

"(...) é uma metodologia que procura estimular a criatividade, buscar a solução de 

problemas a partir de uma convergência conduzida por um facilitador. Ele estimula 

e a gente vê de forma criativa para pensar em uma solução para o problema (...)"

GER TEC 4
"(...) é um tema que associa conhecimento do Design à gestão, para poder 

produzir novas ideias, trabalhar de uma forma mais inovadora (...)"

GER TEC 5
"(...) o Design Thinking utiliza os modelos mentais do desenho industrial para a 

resolução de problemas dos mais diversos campos de conhecimento."

GER TEC 6

"(...) seria um método onde, através de experiências construtivas se conesegue 

racionalizar uma oferta melhor de determinado produto ou serviço para um público 

que necessita de tal informação."

GER TEC 7

"(..) pode ser uma estratégia, pode ser uma ferramenta, pode ser uma 

metodologia. (...) ajuda inclusive a construir por meio da co-criação, um desenho, 

formato ou modelo para conseguir atingir algum objetivo. (...) o Design Thinking 

colabora para essa nova forma de fazer (...)"

GER TEC 8
"É uma forma de entender problemas e solucionar problemas num caminho 

diferente, prototipando soluções (...)"

GER TEC 9

"(...) é a possibilidade de você extrapolar aquilo que está dentro da caixa (...) te dá 

esse espaço de fazer junto, criar com o outro, de saber que não tem limites e que 

não tem um só dono do processo (...)"
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Entrevistado Citações

GER TEC 1

"(...) é uma forma muito interessante e inovadora para que você trabalhe alguns 

conceitos. Eu sou muito fã de qualquer ferramenta ágil e moderna (...) tudo aquilo 

que a gente possa utilizarpara que a gente possa buscar resultados mais efetivos, 

fugindo do tradicional (...)"

GER TEC 2

" (...) é uma metodologia de discussão e de envolvimento de várias pessoas, para 

pensar fora da caixa, criar, inovar e sair do raciocínio comum. Pensar situações 

diferentes."

GER TEC 3

"(...) é uma metodologia que procura estimular a criatividade, buscar a solução de 

problemas a partir de uma convergência conduzida por um facilitador. Ele estimula 

e a gente vê de forma criativa para pensar em uma solução para o problema (...)"

GER TEC 4
"(...) é um tema que associa conhecimento do Design à gestão, para poder 

produzir novas ideias, trabalhar de uma forma mais inovadora (...)"

GER TEC 5
"(...) o Design Thinking utiliza os modelos mentais do desenho industrial para a 

resolução de problemas dos mais diversos campos de conhecimento."

GER TEC 6

"(...) seria um método onde, através de experiências construtivas se conesegue 

racionalizar uma oferta melhor de determinado produto ou serviço para um público 

que necessita de tal informação."

GER TEC 7

"(..) pode ser uma estratégia, pode ser uma ferramenta, pode ser uma 

metodologia. (...) ajuda inclusive a construir por meio da co-criação, um desenho, 

formato ou modelo para conseguir atingir algum objetivo. (...) o Design Thinking 

colabora para essa nova forma de fazer (...)"

GER TEC 8
"É uma forma de entender problemas e solucionar problemas num caminho 

diferente, prototipando soluções (...)"

GER TEC 9

"(...) é a possibilidade de você extrapolar aquilo que está dentro da caixa (...) te dá 

esse espaço de fazer junto, criar com o outro, de saber que não tem limites e que 

não tem um só dono do processo (...)"  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 5  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Analistas 

Técnicos” 

Entrevistado Citações

ANL TEC 1
"(...) uma metodologia para conduzir o pensamento crítico e analítico sobre 

determinado tema, em prol de soluções inovadoras (...)"

ANL TEC 2
"(...) é uma metodologia muito versátil que pode ser usada para vários temas, 

várias áreas de estudo e conhecimento."

ANL TEC 3

"(...) é uma metodologia que foi desenvolvida para gerar ideias, selecionar as 

melhores ideias e a partir dessa seleção e priorização pode-se criar protótipos em 

em seguida validar com usuário ou com o cliente final (...) é uma metodologia 

focada em criatividade e inovação (...)"

ANL TEC 4
"É uma forma de design que ajuda a entender uma lógica, pensamento ou 

estratégia. É mais visual, facilita o entendimento de alguma coisa."

ANL TEC 5

"(...) é tentar buscar sentido nas coisas, utilizando diversos recursos 

principalmente recursos visuais (...) tenta simplificar o entendimento através de 

algumas ferramentas (...)"

ANL TEC 6
"(...) veio para simplificar (...) a informação pode se tornar intuitiva (...) ele simplifica 

em algo interessante e vivo (...)"

ANL TEC 7
"Eu identifico o Design Thinking como modelagem de negócio (...) vem trazer uma 

nova roupagem para os negócios (...)"

ANL TEC 8
"(...) desenvolver soluções (...) criar soluções para clientes, para desenvolver o 

escopo de trabalho e forma de atuação."

ANL TEC 9 "(...) tem tudo a ver com inovação, criatividade, formas diferentes de fazer (...)"  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 6  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Diretor 

Operacional” 

Entrevistado Citações

DIR OPR 

"(...) estamos implementando em várias situações, a cada momento usamos no 

formato do SEBRAELAB, de certa forma ele surgiu com essa proposta e temos 

trabalhado no conceito de tentar, na medida do possível, trabalhar a colaboração, a 

construção compartilhada, buscando algumas disrupções do que temos feito (...)"
 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 
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Tabela 7  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Gerentes 

Operacionais” 

Entrevistado Citações

GER OPR 1

"Entendo o Design Thinking enquanto processo criativo. A maneira de criar 

condições de que o conhecimento seja assimilado de uma maneira muito mais 

fácil, muito mais ágil, contemporânea e que facilita tanto o aprendizado quanto a 

disseminação de informações."

GER OPR 2
"(...) a gente inseriu a ferramenta em alguns produtos que o SEBRAE tem e 

oferece para clientes (...)"

GER OPR 3

"(...) é uma possibilidade de reunir pessoas. Uma metodologia bem participativa, 

que propicia em determinado momento prototipar ideias e sair dali com uma 

proposta de valor que faça a diferença (...) A inteligência do grupo e a capacidade 

de trazer pessoas de diversas áreas de conhecimentos diferentes para a solução 

que se pretende."

GER OPR 4
"(...) é algo ligado ao visual que facilita o entendimento das coisas (...) o design 

vem para facilitar as coisas, facilitar as relações (...)"  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 8  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Analistas 

Operacionais” 

Entrevistado Citações

ANL OPR 1

"é uma metodologia que converge muito com algumas outras metodologias 

educacionais no mundo, sendo a principal delas o construtivismo porque é uma 

metodologia que não é algo pronto (...) ele é mais um modo de ser e pensar (...) 

outra coisa que eu acho peculiar é esse conceito de valorizar os diversos pontos 

de vista independente da experiência (...) traz essa possibilidade que você tem 

sobre um único ponto várias perspectivas (...)"

ANL OPR 2

"(...) é uma forma mais clara da gente colocar processos, desenvolver ideias de 

forma simples. É uma forma visual da gente colocar processos, problemas e 

ideias no papel."

ANL OPR 3
"(...) o Design Thinking pode trabalhar através de oficinas de design de serviço, 

jornada do cliente (...)"

ANL OPR 4 "(...) modelos ágeis de fidelização e modelagem de negócios (...)"  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 9  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional 

“Consultores Externos” 

Entrevistado Citações

CONS EXT 1

"(...) uma abordagem que trabalha com um ambiente de criação a partir da 

empatia, e a partir disso oferece algumas ferramentas que favorecem esse 

processo criativo e que direcionam um pouco o trabalho de construção."

CONS EXT 2 "(...) utiliza como base a estruturação do negócio (...)"

CONS EXT 3

"É uma metodologia de desenvolvimento para resolução de problemas. É mais ágil 

e valoriza o trabalho em grupo. A prototipagem rápida favorece o aprendizado a 

partir de modelos e testes (...) soluções que sejam inovadoras e resolvam 

problemas."

CONS EXT 4

"(...) é uma metodologia usada para modelagem de negócios, solução de 

problemas ou mesmo elaboração de estratégias, que sugere a atuação mais 

criativa e percepção de processos a partir de um problema e uma ação para 

sugestão de solução desse problema (...) combina prática e teoria (...)"
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Entrevistado Citações

CONS EXT 1

"(...) uma abordagem que trabalha com um ambiente de criação a partir da 

empatia, e a partir disso oferece algumas ferramentas que favorecem esse 

processo criativo e que direcionam um pouco o trabalho de construção."

CONS EXT 2 "(...) utiliza como base a estruturação do negócio (...)"

CONS EXT 3

"É uma metodologia de desenvolvimento para resolução de problemas. É mais ágil 

e valoriza o trabalho em grupo. A prototipagem rápida favorece o aprendizado a 

partir de modelos e testes (...) soluções que sejam inovadoras e resolvam 

problemas."

CONS EXT 4

"(...) é uma metodologia usada para modelagem de negócios, solução de 

problemas ou mesmo elaboração de estratégias, que sugere a atuação mais 

criativa e percepção de processos a partir de um problema e uma ação para 

sugestão de solução desse problema (...) combina prática e teoria (...)"  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Ao final desta questão foi obtida a nuvem de palavras demonstrada abaixo: 

 
 
Figura 13 
Nuvem de palavras que representa a frequência de vocábulos para a questão - 
“Você já ouviu falar do Design Thinking? O que sabe sobre o tema? ” 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Em uma nuvem de palavras pode-se observar a frequência das palavras registradas 

pelos respondentes de uma pesquisa. A repetição de uma palavra pode ser 

considerada um indicador do destaque de um termo enquanto forma de representar 

a percepção de um grupo. Entende-se que, para além da frequência por repetição, o 

reagrupamento poderia ser fonte complementar de dados por dois motivos: (1) 

outras palavras registradas pelos participantes com sentido similar às palavras 

agrupadas por repetição poderiam ser expostas, de forma a ampliar a pluralidade de 
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significados e sentidos manifestados; (2) o agrupamento focado em definições do 

tema abordado permite que os termos registrados sejam reunidos em torno de 

significações orientadas pela literatura da área (Dutra & Koller, 2014). 

 

Em relação a nuvem de palavras acima, sob a análise de agrupamento por 

frequência das palavras, pode-se observar que as duas palavras mais citadas pelos 

respondentes foram “metodologia” e “problemas”, o que significa que para uma 

abordagem inicial sobre o tema Design Thinking, a maioria dos entrevistados tinham 

conhecimento, mesmo que superficial, acerca do tema abordado.  

 

Podemos comprovar a veracidade das expressões citadas quando comparadas as 

afirmações dos autores abaixo: 

 Estudos demonstram que o uso desta metodologia tem alcançado bons 

resultados na criação inovadora de produtos, projetos, modelos e serviços – 

sejam eles educacionais ou mercadológicos (Brown, 2008). 

 Conforme Bonini e Sbragia (2011) o design thinking consiste em uma 

abordagem colaborativa de resolução de problemas, centrada no usuário, que 

gera inovação através de iteração e práticas criativas.  Corroborando com 

esta visão, Bukowitz (2013) afirma que o design thinking consiste em uma 

abordagem de solução de problemas, que utiliza ferramentas de criatividade e 

conceitos de diversas disciplinas para encontrar uma solução. 

 

Ainda sobre o Design Thinking, a entrevista se dedicou a aprofundar no conceito 

apresentando a seguinte definição: 

 

Brown (2009) descreve o Design Thinking como o caminho para conseguir a 
solução ideal para desvendar a necessidade dos clientes ao avaliar soluções 
tecnologicamente confiáveis e elaborar uma estratégia de negócio viável, de 
modo a ser convertido em valor, para o consumidor, e em oportunidade de 
mercado, para a empresa. 
 
 

Buscou explorar os possíveis usos do DT e se o entrevistado fazia alguma 

associação à inovação para desenvolvimento de produtos/serviços, para definição 

ou redefinição de processos organizacionais ou mesmo para modelagem de 

negócios, através da seguinte questão: “Na sua opinião, e com base no conceito 
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apresentado, quais são os principais benefícios da utilização das ferramentas de DT 

em uma organização? ” 

 

Tabela 10  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional 

“Superintendente” 

Entrevistado Citações

SUP

"(...) introduzir uma forma do designer como se fosse quase uma metáfora para o 

processo de gestão que traz a arquitetura do design. E essa nova forma vai 

ganhando espaço na gestão (...)"  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 11  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Analista 

Superintendência” 

Entrevistado Citações

ANL SUP "Facilita o processo criativo de forma colaborativa."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 12  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Diretor 

Técnico” 

Entrevistado Citações

DIR TEC

"(...) organizações que precisam se reinventar, trabalhar com viés maior em 

inovação a metodologia contribui para isso (...) para construir novos 

conhecimentos a partir das perspectivas de várias pessoas (...)"  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 13  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Gerentes 

Técnicos” 

 Citações

GER TEC 1

"Capacidade de envolver várias pessoas com um foco, e com a ideia de não ter 

solução exata. Poder pensar soluções ilógicas e começar a fazer sentido. É uma 

abertura maior para pensar no diferente."

GER TEC 2

"(...) estimula a criatividade. É uma forma diferente do gestor solucionar problemas 

(...) o ponto de inovação desta metodologia é isso: prazo curto e a possibilidade de 

abrir. E quando ela dá errado, ela já deu certo, porque no mínimo ela gerou um 

compartilhamento de ideias (...)"

GER TEC 3

"(...) o principal é que você pode a qualquer momento, flexibilizar em uma 

estratégia engessada (...) tendo o Design Thinking como estratégia, como uma 

ferramenta de inovação na empresa, você vai, a qualquer momento, pensar em 

soluções para o seu cliente, pensar no mercado (...)"

GER TEC 4

"(...) a gente consegue por meio do Design Thinking envolver várias pessoas de 

diversas áreas, unidades e funções, então colocar essas pessoas para conversar 

e para pensar em novas ideias (...) o método possibilita a geração de ideias sem 

filtro (...) o próprio método te orienta a fazer a seleção dessas ideias e identificar as 

janelas de oportunidades (...) ao mesmo tempo que você trabalha o caos, ele te 

organiza, te centraliza para que aquilo de fato seja implementado (...) te exige 

trabalhar com uma observação, com uma constatação de dados e fatos (...)"

GER TEC 5

"(...) os benefícios do Design Thinking estão relacionados a um entendimento 

maior das necessidades do usuário, adaptando os processos de criação para a 

sintetização dos esforços de modo a criar o máximo de valor (...)"

GER TEC 6

"(...) conhecer a necessidade do cliente, isso é o básico. E ofertar aquilo que ele 

realmente precisa e não o que você acha que deve ser ofertado (...) o importante é 

o resultado de algo bem construtivo."

GER TEC 7

"(...) ele traz a proposta de valor para dentro (...) tem essa lógica de não construir 

valor em cima da nossa proposta, mas em cima da proposta do mercado (...) 

consegue construir visualmente e tem profundidade (...)"

GER TEC 8
"(...) sai do comum, do trivial. Obriga a pensar fora da caixa, diferente (...) talvez 

assim crie oportunidade de pensamentos e soluções diferentes."

GER TEC 9

"(...) é a co-criação, a responsabilidade de fazer junto, a inovação do pensamento, 

das possibilidades que existem (...) não te limitar (...) a diversidade cria essa nova 

possibilidade (...) não é uma atitude isolada, é uma atitude coletiva, isso é 

interessante,"
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 Citações

GER TEC 1

"Capacidade de envolver várias pessoas com um foco, e com a ideia de não ter 

solução exata. Poder pensar soluções ilógicas e começar a fazer sentido. É uma 

abertura maior para pensar no diferente."

GER TEC 2

"(...) estimula a criatividade. É uma forma diferente do gestor solucionar problemas 

(...) o ponto de inovação desta metodologia é isso: prazo curto e a possibilidade de 

abrir. E quando ela dá errado, ela já deu certo, porque no mínimo ela gerou um 

compartilhamento de ideias (...)"

GER TEC 3

"(...) o principal é que você pode a qualquer momento, flexibilizar em uma 

estratégia engessada (...) tendo o Design Thinking como estratégia, como uma 

ferramenta de inovação na empresa, você vai, a qualquer momento, pensar em 

soluções para o seu cliente, pensar no mercado (...)"

GER TEC 4

"(...) a gente consegue por meio do Design Thinking envolver várias pessoas de 

diversas áreas, unidades e funções, então colocar essas pessoas para conversar 

e para pensar em novas ideias (...) o método possibilita a geração de ideias sem 

filtro (...) o próprio método te orienta a fazer a seleção dessas ideias e identificar as 

janelas de oportunidades (...) ao mesmo tempo que você trabalha o caos, ele te 

organiza, te centraliza para que aquilo de fato seja implementado (...) te exige 

trabalhar com uma observação, com uma constatação de dados e fatos (...)"

GER TEC 5

"(...) os benefícios do Design Thinking estão relacionados a um entendimento 

maior das necessidades do usuário, adaptando os processos de criação para a 

sintetização dos esforços de modo a criar o máximo de valor (...)"

GER TEC 6

"(...) conhecer a necessidade do cliente, isso é o básico. E ofertar aquilo que ele 

realmente precisa e não o que você acha que deve ser ofertado (...) o importante é 

o resultado de algo bem construtivo."

GER TEC 7

"(...) ele traz a proposta de valor para dentro (...) tem essa lógica de não construir 

valor em cima da nossa proposta, mas em cima da proposta do mercado (...) 

consegue construir visualmente e tem profundidade (...)"

GER TEC 8
"(...) sai do comum, do trivial. Obriga a pensar fora da caixa, diferente (...) talvez 

assim crie oportunidade de pensamentos e soluções diferentes."

GER TEC 9

"(...) é a co-criação, a responsabilidade de fazer junto, a inovação do pensamento, 

das possibilidades que existem (...) não te limitar (...) a diversidade cria essa nova 

possibilidade (...) não é uma atitude isolada, é uma atitude coletiva, isso é 

interessante,"  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 14  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Analistas 

Técnicos” 

Entrevistado Citações

ANL TEC 1
"(...) envolvimento de mais pessoas e possibilidades de pensar coisas novas (...) 

também a busca de valor para o cliente (...)"

ANL TEC 2

"(...) permite e estimula um trabalho colaborativo, cria-se soluções a partir de 

perspectivas diferentes (...) estimula a interação na colaboração entre equipes (...) 

estimula a inovação, pois é necessário descobrir soluções e respostas que não 

são convencionais para resolver problemas que são complexos (...) a colaboração 

é uma ferramenta de inovação (...)"

ANL TEC 3 "(...) clareza e apresentação dos conceitos."

ANL TEC 4 "(...) acelera o ciclo de resolução de problemas."

ANL TEC 5
"(...) encurta o caminho do entendimento, interage com o usuário (...) É uma 

linguagem nova que você conversa com os usuários (...)"

ANL TEC 6

"(...) consegue auxiliar o empreendedor a ter uma visão do todo e a partir daí definir 

processos tanto para atendimento, novas oportunidades para clientes, para se 

organizar e pensar internamente no que é preciso fazer (...)"

ANL TEC 7
"(...) é uma forma interessante e inovadora de traçar estratégias (...) amplia o 

horizonte (...)"

ANL TEC 8 "Eu acho que a principal ferramenta é o foco no usuário."

ANL TEC 9

"(...) é a questão de buscar alternativas (...) abre possibilidades distintas do que 

entendemos, do convencional (...) vem para reforçar essa necessidade de se 

buscar o que não é óbio."
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ANL TEC 2

"(...) permite e estimula um trabalho colaborativo, cria-se soluções a partir de 

perspectivas diferentes (...) estimula a interação na colaboração entre equipes (...) 

estimula a inovação, pois é necessário descobrir soluções e respostas que não 

são convencionais para resolver problemas que são complexos (...) a colaboração 

é uma ferramenta de inovação (...)."

ANL TEC 3 "(...) clareza e apresentação dos conceitos."

ANL TEC 4 "(...) acelera o ciclo de resolução de problemas."

ANL TEC 5
"(...) encurta o caminho do entendimento, interage com o usuário (...) É uma 

linguagem nova que você conversa com os usuários (...)."

ANL TEC 6

"(...) consegue auxiliar o empreendedor a ter uma visão do todo e a partir daí definir 

processos tanto para atendimento, novas oportunidades para clientes, para se 

organizar e pensar internamente no que é preciso fazer (...)."

ANL TEC 7
"(...) é uma forma interessante e inovadora de traçar estratégias (...) amplia o 

horizonte (...)."

ANL TEC 8 "Eu acho que a principal ferramenta é o foco no usuário."

ANL TEC 9

"(...) é a questão de buscar alternativas (...) abre possibilidades distintas do que 

entendemos, do convencional (...) vem para reforçar essa necessidade de se 

buscar o que não é óbio."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 15  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Diretor 

Operacional” 

Entrevistado Citações

DIR OPR 
"(...) interação entre as pessoas (...) evitar que venha alguma coisa pronta, 

formatada (...)."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 16  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Gerentes 

Operacionais” 

Entrevistado Citações

GER OPR 1

"(...) permite ao usuário uma vivência prática de uma simulação, de uma hipótese 

(...) te permite experimentar (...) é uma ferramenta prática, vivencial e com auto 

poder de convencimento (...)."

GER OPR 2

"(...) capacidade de extrair o valor da proposta ou da tecnologia, que muitas vezes 

fica encaixotado e engavetada na mente de quem criou (...) as soluções se tornam 

menos complexas, mais tangíveis e, portanto, mais alcançáveis por todos (...)."

GER OPR 3

"(...) é uma ferramenta que permite que você tenha um desafio e desse desafio 

seja traçado uma meta (...) uma ferramenta de colaboração, compreensão e de 

busca de resultados consolidando algo em cima de um problema."

GER OPR 4

"(...) trazer pessoas de conhecimentos diferentes, sem relação de poder que estão 

livres de qualquer amarra, que possam contribuir com a solução (...) de onde 

menos se espera se encontra a solução de uma proposta."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 17  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Analistas 

Operacionais” 

Entrevistado Citações

ANL OPR 1

"(...) o principal ganho é impactar na cultura e colocar todos para pensar (...) 

Quando a gente traz todo mundo para construir junto, desprovido de vaidade, a 

gente consegue ter uma construção muito mais rica e muito mais próxima da 

realidade do cliente."

ANL OPR 2
"(...) o principal benefício é conseguir mapear e discutir o que vai ser proposto de 

valor para os clientes."

ANL OPR 3

"Eu acredito que seja a questão da geração de valor para o cliente (...) que você 

entregue algo que para ele realmente faça a diferença, que seja tecnologicamente 

e efetivo (...)."

ANL OPR 4
"(...) trabalhar com volume de informações maior, trabalhar com times 

heterogêneos, colocar todos numa mesma página, numa mesma meta (...)."
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Entrevistado Citações

ANL OPR 1

"(...) o principal ganho é impactar na cultura e colocar todos para pensar (...) 

Quando a gente traz todo mundo para construir junto, desprovido de vaidade, a 

gente consegue ter uma construção muito mais rica e muito mais próxima da 

realidade do cliente."

ANL OPR 2
"(...) o principal benefício é conseguir mapear e discutir o que vai ser proposto de 

valor para os clientes."

ANL OPR 3

"Eu acredito que seja a questão da geração de valor para o cliente (...) que você 

entregue algo que para ele realmente faça a diferença, que seja tecnologicamente 

e efetivo (...)."

ANL OPR 4
"(...) trabalhar com volume de informações maior, trabalhar com times 

heterogêneos, colocar todos numa mesma página, numa mesma meta (...)."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 18  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional 

“Consultores Externos” 

Entrevistado Citações

CONS EXT 1

"(...) o principal benefício é a qualidade das soluções que são encontradas (...) 

trabalha muito na perspectiva da empatia, de se colocar no lugar do outro (...) 

permite a empresa encontrar seu foco competitivo com mais rapidez e mais 

agilidade."

CONS EXT 2
"Uma das principais vantagens é a adaptação do modelo de negócios da empresa 

sempre visando a melhor solução para o cliente (...)."

CONS EXT 3

"Favorece a construção de soluções inovadoras, incentiva a valorização das 

expertises dos envolvidos, traz pessoas de várias áreas e da liberdade para 

construção de ideias (...) o grande ganho é a possibilidade de se criar soluções 

que sejam realmente inovadoras e intuitivas."

CONS EXT 4
"(...) ter um processo mais dinâmico, envolvendo pessoas de diversas áreas, o 

que ajuda a entender e se ter diversas perspectivas (...)."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Ao final desta questão foi obtida a nuvem de palavras demonstrada abaixo: 
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Figura 14 
Nuvem de palavras que representa a frequência de vocábulos para a questão - “Na 
sua opinião, e com base no conceito apresentado, quais são os principais benefícios 
da utilização das ferramentas de DT em uma organização? ” 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Em relação a nuvem de palavras acima, sob a análise de agrupamento por 

frequência das palavras, pode-se observar que as duas palavras mais citadas pelos 

respondentes foram “processo” e “ideias”, o que significa que após a 

apresentação do conceito de Design Thinking os entrevistados tornaram-se aptos a 

relacionar os benefícios da utilização das ferramentas do design em uma 

organização.  

 

Podemos comprovar a veracidade das expressões citadas quando comparadas as 

afirmações dos autores abaixo: 

 O uso mais reconhecido e influente do termo “design thinking” foi introduzido 

em 2003 por David Kelley, consultor da consultoria em design IDEO. À 

medida que o design se tornou parte da estratégia de negócio, passou a 

ganhar robustez como um processo de transformação, focado nos processos 

organizacionais e estratégias de pensamento criativo (Bonini & Sbragia, 

2011). 
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 O DT é a inovação centrada no usuário, que exige colaboração, interação e 

abordagens práticas para encontrar as melhores ideias e soluções finais 

(Bonini & Sbragia, 2011). 

 

Ainda sobre a questão da inovação, levantou-se a questão: “Como a utilização do 

Design Thinking pode induzir a inovação nas organizações? ”. A pergunta procurou 

emergir do entrevistado como ele percebe o uso do Design Thinking para 

desenvolvimento de produtos/serviços, para definição ou redefinição de processos 

organizacionais ou mesmo para modelagem de negócios, oficinas de prototipação, 

etc. 

 

As respostas sobre a temática se resumem nas tabelas abaixo: 

 

Tabela 19  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional 

“Superintendente” 

Entrevistado Citações

SUP
"Pra mim a inovação nasce da cooperação, dificilmente você vai ouvir falar de 

inovação de uma única pessoa ou de uma única ideia".  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 20  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Analista 

Superintendência” 

Entrevistado Citações

ANL SUP

"(...) o estímulo ao processo criativo e colaborativo dessa metodologia possibilita 

visão multidisciplinar dos problemas, avaliação das situações e problemas por 

diversos pontos de vista, enriquecendo a fase de ideação e prototipagem que 

conduzem às inovações."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 21  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Diretor 

Técnico” 

Entrevistado Citações

DIR TEC
"(...)justamente pelo fato de estimular o processo criativo. Sabemos que o 

elemento base da inovação é o processo criativo(...)."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 
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Tabela 22  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Gerentes 

Técnicos” 

Entrevistado Citações

GER TEC 1
"Pode induzir o método. Pela forma de conduzir um conteúdo que quando aplicado 

as pessoas começam a participar de forma mais espontânea (...)."

GER TEC 2

"(...) acaba sendo uma ferramenta que, apesar de não ser finalidade dela, estimula 

o engajamento e a participação(...) o processso de gerar inovação em uma 

organização, tem que ser um processo que passa pelas pessoas (...) é uma 

ferramenta espetacular de engajamento, de busca de solução. E ainda acho muito 

pouco utilizada pelas organizações, inclusive pelo SEBRAE".

GER TEC 3

"(...) é uma ferramenta provocadora (...) Inovação tem muito haver com 

competitividade e agregação de valor (...) Acho que o Design Thinking, provoca 

mais e essa provocação faz com que a empresa, o empresário saia do lugar mais 

rapidamente."

GER TEC 4

"Como é uma metodologia participativa acho que é mais fácil as pessoas se 

sentirem a vontade para poder contribuir e sair fora da caixa. Eu que acho que isso 

estimula e facilita o processo de inovação (...) quando você tem pessoas 

diferentes falando sobre o mesmo tema, as ideias de inovação são muito 

maiores."

GER TEC 5

"(...) ela induz a inovação por introduzir conceitos e especificações de soluções 

que fogem das estruturas tradicionais de concepção de projetos, força a inclusão 

da necessidade do usuário e permite a prototipagem (...)."

GER TEC 6 "(...) Inovação é tudo que se acrescenta para melhoria de algo que já existe."  

GER TEC 7

"(...) o Design Thiking é uma ferramenta para talvez, viabilizar(...) mas a proposta 

de desenvolver uma inovação, de executar e construir essa inovação é muito mais 

da estratégia do negócio. (...) o Design Thinking é um satélite da estruturação, da 

execução, da construção, da modelagem dessa execução e não exatamente ele 

vai induzir a inovação, ele pode ajudar, ele pode facilicitar o processo inovativo 

(...)."

GER TEC 8
"Abre a cabeça para pensar de formas diferentes. (...) buscando alternativas que 

até então não eram buscadas, com mais leveza."

GER TEC 9

"Com essa quebra de paradigma, com esse olhar para o novo, de você não pensar 

primeiro, e tentar pelo menos não te limitar nas barreiras e sim no que é possível. 

(...) essa quebra, mudar esse mindset é muito complicado, mas ele é 

extremamente inovador."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 23  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Analistas 

Técnicos” 

Entrevistado Citações

ANL TEC 1

"(...) essa metodologia favorece a inovação se a inovação for diretriz da 

organização como tudo naquele momento. Se não for, que acho que é mais uma 

ferramenta (...)."

ANL TEC 2

"(...) o importante do Design Thinking e o que leva a inovação, é a questão da 

empatia, o foco no usuário e esse olhar para o desenvolvimento de produtos ou 

serviços."

ANL TEC 3

"A metodologia traz esse olhar plural por ser colaborativa. Tem-se pessoas com 

repertórios diferentes e visão do mundo diferentes. (...) a inovação vem geralmente 

dessas conexões, entre ideias diferentes de pessoas diferentes. (...) Para inovar é 

necessário um ambiente muito permissivo e muito livre (...) o Design Thinking por 

ser um método que oferece uma série de restrições e limites re força a inovar, te 

força a pensar diferente (...)."

ANL TEC 4 "(...) É uma ferramenta inovadora, mas não acho que ela induz a inovação."

ANL TEC 5

"(...) a inovação ela surge em um ambiente em que as pessoas são provocadas a 

inovar. (...) nesse momento que Design Thinking entra, como uma ferramenta, o 

meio para se inovar. E ela sendo utilizada como esse meio, como uma forma para 

provocar as pessoas a inovar, eu acredito que ela seja bem útil (...)."

ANL TEC 6
"(...) Eu vejo o design como facilitador na empresa. No SEBRAELAB você 

consegue colocar pra fora a inovação (...)."

ANL TEC 7
"Acredito que ela seja um condutor de inovação na empresa (...) a inovação 

permeia vários processos dentro da organização."

ANL TEC 8
"(...) Com o uso do Design Thinking é possível ter mais participação, e assim 

acaba se inovando e tendo mais foco."

ANL TEC 9

"(...) acho que poderíamos ter no nosso dia a dia formas de trabalhar essa visão do 

Design Thinking, incentivar essa inovação nos processos, inclusive na nossa 

atuação."
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Entrevistado Citações

ANL TEC 1

"(...) essa metodologia favorece a inovação se a inovação for diretriz da 

organização como tudo naquele momento. Se não for, que acho que é mais uma 

ferramenta (...)."

ANL TEC 2

"(...) o importante do Design Thinking e o que leva a inovação, é a questão da 

empatia, o foco no usuário e esse olhar para o desenvolvimento de produtos ou 

serviços."

ANL TEC 3

"A metodologia traz esse olhar plural por ser colaborativa. Tem-se pessoas com 

repertórios diferentes e visão do mundo diferentes. (...) a inovação vem geralmente 

dessas conexões, entre ideias diferentes de pessoas diferentes. (...) Para inovar é 

necessário um ambiente muito permissivo e muito livre (...) o Design Thinking por 

ser um método que oferece uma série de restrições e limites re força a inovar, te 

força a pensar diferente (...)."

ANL TEC 4 "(...) É uma ferramenta inovadora, mas não acho que ela induz a inovação."

ANL TEC 5

"(...) a inovação ela surge em um ambiente em que as pessoas são provocadas a 

inovar. (...) nesse momento que Design Thinking entra, como uma ferramenta, o 

meio para se inovar. E ela sendo utilizada como esse meio, como uma forma para 

provocar as pessoas a inovar, eu acredito que ela seja bem útil (...)."

ANL TEC 6
"(...) Eu vejo o design como facilitador na empresa. No SEBRAELAB você 

consegue colocar pra fora a inovação (...)."

ANL TEC 7
"Acredito que ela seja um condutor de inovação na empresa (...) a inovação 

permeia vários processos dentro da organização."

ANL TEC 8
"(...) Com o uso do Design Thinking é possível ter mais participação, e assim 

acaba se inovando e tendo mais foco."

ANL TEC 9

"(...) acho que poderíamos ter no nosso dia a dia formas de trabalhar essa visão do 

Design Thinking, incentivar essa inovação nos processos, inclusive na nossa 

atuação."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 24  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Diretor 

Operacional” 

Entrevistado Citações

DIR OPR 

"Acho que é um dos elementos para se pensar de uma forma diferente, um pouco 

fora da caixa. Mas não é só a abordagem em si, temos qu voltar atrás e adquirir 

uma base da cultura da inovação como um todo (...)."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 25  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Gerentes 

Operacionais” 

Entrevistado Citações

GER OPR 1

"Talvez tenha sido a ferramenta pioneira nesse processo de aproximação da 

inovação e da discussão dos produtos, do que é mais disruptivo no nosso dia a 

dia. (...) E hoje em dia, praticamente todas as ferramentas que a gente usa no 

segmento de inovação elas são vivenciais, como o Design Thinking. (...) o design 

foi a ferramenta pioneira nesse processo todo."

GER OPR 2

"Principalmente pelo processo criativo, pela quebra de muros, de barreiras, pela 

criação de uma liberdade de pensamento e de uma reinvenção do modo e do jeito 

de se fazer as coisas."

GER OPR 3

"(...) a primeira coisa que eu fiz quando assumi a gerência foi utilizar o Desing 

Thinking para identificar qual era a dor do momento (...) agora estamos usando a 

metodologia para evoluir de novo (...) fazendo oficinas para demonstrar o que os 

inovadores estavam fazendo. Eu acredito muito como uma ferramenta meio, e não 

fim."

GER OPR 4

"(...) O SEBRAE precisa não só usar a ferramenta, mas usar de outras coisas, 

inclusive que envolvam mais pessoas (...) tem muitos desafios a vencer e eu acho 

que através de metodologias desse nível nós vamos usar sempre. (...) a alta 

direção pode perceber que no meio desse caminho tem pensamentos diferentes e 

fomas inovadoras de avaliar. Não tenho dúvida que as soluções dos nossos 

problemas vão sair desse universo de discussão."
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Entrevistado Citações

GER OPR 1

"Talvez tenha sido a ferramenta pioneira nesse processo de aproximação da 

inovação e da discussão dos produtos, do que é mais disruptivo no nosso dia a 

dia. (...) E hoje em dia, praticamente todas as ferramentas que a gente usa no 

segmento de inovação elas são vivenciais, como o Design Thinking. (...) o design 

foi a ferramenta pioneira nesse processo todo."

GER OPR 2

"Principalmente pelo processo criativo, pela quebra de muros, de barreiras, pela 

criação de uma liberdade de pensamento e de uma reinvenção do modo e do jeito 

de se fazer as coisas."

GER OPR 3

"(...) a primeira coisa que eu fiz quando assumi a gerência foi utilizar o Desing 

Thinking para identificar qual era a dor do momento (...) agora estamos usando a 

metodologia para evoluir de novo (...) fazendo oficinas para demonstrar o que os 

inovadores estavam fazendo. Eu acredito muito como uma ferramenta meio, e não 

fim."

GER OPR 4

"(...) O SEBRAE precisa não só usar a ferramenta, mas usar de outras coisas, 

inclusive que envolvam mais pessoas (...) tem muitos desafios a vencer e eu acho 

que através de metodologias desse nível nós vamos usar sempre. (...) a alta 

direção pode perceber que no meio desse caminho tem pensamentos diferentes e 

fomas inovadoras de avaliar. Não tenho dúvida que as soluções dos nossos 

problemas vão sair desse universo de discussão."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 26  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Analistas 

Operacionais” 

Entrevistado Citações

ANL OPR 1

"O processo criativo passa a ser algo inerente, algo natural. (...) o pensamento 

inovador vai passar a fazer parte do dia a dia. (...) o Design Thinking quando deixa 

de ser encarado como metodologia e passa a ser incorporado na forma de pensar 

e agir das pessoas, a inovação vai ser algo constante e cíclico e fazendo parte do 

dia a dia."

ANL OPR 2
"(...) eu vejo todas essas ferramentas novas como métodos mais fáceis de se 

demonstrar e se aperfeiçoar (...)."

ANL OPR 3

"(...) Eu não sei se eu usaria a palavra induzir, mas pode trazer para o dia a dia 

alguma coisa mais viável (...) trabalhando essas ferramentas eu acho que 

identificar esses pontos possíveis para que a inovação aconteça ou trabalhar esse 

conceito de uma forma mais próxima do dia a dia eu acho que faz toda diferença."

ANL OPR 4

"(...) são ferramentas conteporâneas para este fim. Mas elas por si só não 

garantem inovação (...) não fazem os seus usuários e participantes promover 

inovação, e sim vão auxiliar desde que os envolvidos tenham em mente este 

conceito de inovação (...)."

 

Entrevistado Citações

ANL OPR 1

"O processo criativo passa a ser algo inerente, algo natural. (...) o pensamento 

inovador vai passar a fazer parte do dia a dia. (...) o Design Thinking quando deixa 

de ser encarado como metodologia e passa a ser incorporado na forma de pensar 

e agir das pessoas, a inovação vai ser algo constante e cíclico e fazendo parte do 

dia a dia."

ANL OPR 2
"(...) eu vejo todas essas ferramentas novas como métodos mais fáceis de se 

demonstrar e se aperfeiçoar (...)."

ANL OPR 3

"(...) Eu não sei se eu usaria a palavra induzir, mas pode trazer para o dia a dia 

alguma coisa mais viável (...) trabalhando essas ferramentas eu acho que 

identificar esses pontos possíveis para que a inovação aconteça ou trabalhar esse 

conceito de uma forma mais próxima do dia a dia eu acho que faz toda diferença."

ANL OPR 4

"(...) são ferramentas conteporâneas para este fim. Mas elas por si só não 

garantem inovação (...) não fazem os seus usuários e participantes promover 

inovação, e sim vão auxiliar desde que os envolvidos tenham em mente este 

conceito de inovação (...)."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 27  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional 

“Consultores Externos” 

Entrevistado Citações

CONS EXT 1

"(...) A medida que o Design Thinking trabalha com a colaboração, com o 

ambiente, que valoriza antes de qualquer coisa a criação de soluções baseadas 

em empatia e o processo de criatividade, fazem com que as organizações sejam 

mais ágeis e assertivas. (...) as pessoas se engajam mais."

CONS EXT 2

"(...) induz sim e eu acredito que isso tem que ser muito natural, tem que estar em 

todas as pessoas da organização (...) sempre em busca de inovação, de 

diferenciação (...)."

CONS EXT 3

" (...) É muito mais que uma metodologia e isso vai de encontro com a proposta de 

deixar as pessoas confortáveis para errar, testar e aprender. A partir disso elas vão 

adquirindo experiência, conseguindo produzir soluções inovadoras e chegar mais 

rápido no mercado."

CONS EXT 4
"(...) no Design Thinking as correções de percurso vão acontecendo durante os 

testes mesmo. Isso dá mais segurança e reduz o risco de erros."
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Entrevistado Citações

CONS EXT 1

"(...) A medida que o Design Thinking trabalha com a colaboração, com o 

ambiente, que valoriza antes de qualquer coisa a criação de soluções baseadas 

em empatia e o processo de criatividade, fazem com que as organizações sejam 

mais ágeis e assertivas. (...) as pessoas se engajam mais."

CONS EXT 2

"(...) induz sim e eu acredito que isso tem que ser muito natural, tem que estar em 

todas as pessoas da organização (...) sempre em busca de inovação, de 

diferenciação (...)."

CONS EXT 3

" (...) É muito mais que uma metodologia e isso vai de encontro com a proposta de 

deixar as pessoas confortáveis para errar, testar e aprender. A partir disso elas vão 

adquirindo experiência, conseguindo produzir soluções inovadoras e chegar mais 

rápido no mercado."

CONS EXT 4
"(...) no Design Thinking as correções de percurso vão acontecendo durante os 

testes mesmo. Isso dá mais segurança e reduz o risco de erros."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Ao final desta questão foi obtida a nuvem de palavras demonstrada abaixo: 

 
Figura 15 
Nuvem de palavras que representa a frequência de vocábulos para a questão - 
“Como a utilização do Design Thinking pode induzir a inovação nas organizações? ” 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Em relação a nuvem de palavras acima, sob a análise de agrupamento por 

frequência das palavras, pode-se observar que as duas palavras mais citadas pelos 

respondentes foram “processo” e “diferentes”, o que significa que após a 

apresentação do conceito de Design Thinking e a relação deste com a inovação, os 

entrevistados tornaram-se aptos a identificar como a utilização das ferramentas do 

design podem induzir a inovação nas organizações. 

 

Podemos comprovar a veracidade das expressões citadas quando comparadas as 

afirmações dos autores abaixo: 
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 Brown e Duguid (2001) afirmam que, a partir de certo estágio de 

desenvolvimento, a organização pode ser comparada a uma orquestra, 

composta por setores que dependem de um maestro. Nesse ponto, é 

importante estabelecer processos organizacionais que auxiliem na 

coordenação das práticas das diferentes áreas para que elas não se 

desenvolvam sem contato entre si. 

 

Com relação ao primeiro objetivo específico desta pesquisa, que era identificar a 

percepção do público entrevistado a respeito do conceito de Design Thinking, 

constatou-se que o conhecimento em relação a parte conceitual é nivelado em todos 

níveis hierárquicos da organização, sendo, portanto, de posse de todos. Com 

relação a parte vivencial podemos observar que superintendente, diretores e 

gerentes já tiverem oportunidade de participar de oficinas, cursos, dentre outros, o 

que não se percebe nas colocações dos analistas técnicos e operacionais. Já os 

consultores externos, por estarem em contato diariamente com o cliente, ensinando 

a prática, a vivência é mais inerente. 

 

É importante ressaltar também que, nem todas as pessoas são interessadas pela 

temática, é possível identificar através da análise das respostas que os 

colaboradores das unidades técnicas ligados às áreas de inovação, educação, 

mercado, e da esfera operacional como um todo, possuem maior interesse sobre o 

tema.  

 

5.3 Análise das Respostas Relacionadas ao Segundo Objetivo Específico 

 

O segundo objetivo específico desta pesquisa visou identificar a percepção do 

público entrevistado a respeito da finalidade do espaço SEBRAELAB. 

 

A fim de resguardar a identidade dos colaboradores, eles serão identificados por 

siglas. Após proceder com a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido para participação em Pesquisa, e esclarecimentos acerca do estudo, 

seguiu-se com a entrevista. 
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Debruçando agora sobre o objeto de estudo desta pesquisa, o SEBRAELAB-MG, foi 

solicitado ao entrevistado que falasse a respeito de tal espaço, se conhece ou já 

ouviu falar do, para que esse espaço foi criado, como tem sido utilizado, a 

frequência e forma de utilização por parte dos entrevistados. 

 

Segundo Tidd et al (2008), muitas empresas devem o alcance dos resultados 
esperados em grande parte a inovação. Afinal o cenário esta mudando 
gradativamente, e esse contexto favorece as organizações que são capazes 
de mobilizar conhecimento e aproveitar-se dos avanços tecnológicos para a 
criação de novidades nos produtos ou serviços ofertados, além das formas 
como criam e lançam essas novidades, chamando ainda mais a atenção dos 
consumidores. 

 

Diante do exposto foi perguntado ao entrevistado a seguinte questão: “Você 

conhece/já ouviu falar do SEBRAELAB? Você sabe para que o SEBRAELAB foi 

criado? ”. As respostas se resumem nas tabelas abaixo: 

 

Tabela 28  

 Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional 

“Superintendente” 

Entrevistado Citações

SUP

"Sim. (...) o SEBRAELAB traz para o SEBRAE uma nova linguagem de conceber e 

iniciar um negócio, de construir um negócio. É uma leitura absolutamente 

inovadora (...). O nosso foco com o SEBRAELAB não é que ele seja um 

coworking, mas sim um espaço que traz essa leitura do compartilhamento das 

ideias (...)."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 29  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Analista 

Superintendência” 

Entrevistado Citações

ANL SUP

"Sim. Entendo que foi criado para ser um espaço de estímulo à inovação, geração 

de ideias e criatividade, a partir da experimentação e prática do 

empreendedorismo."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 
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Tabela 30  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Diretor 

Técnico” 

Entrevistado Citações

DIR TEC

"Sim. Vai de encontro a essa busca que o SEBRAE tem feito de se conectar as 

novas tendências, a esse mundo da geração "millenium" (...) um espaço de 

aprendizagem e experimentação (...)."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 31  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Gerentes 

Técnicos” 

Entrevistado Citações

GER TEC 1

"Conheço. É um espaço diferenciado para promover a discussão (...) eu vejo que 

este não deve ser um espaço limitado para quem já está envolvido nessa 

discussão (...)."

GER TEC 2

"Conheço. É um espaço que possibilita a gente trabalhar de forma inovadora com 

empresários (...) lá estamos focados no cliente final (...). O SEBRAELAB pode ser 

uma ferramenta muito legal para a gente buscar soluções inovadoras do ponto de 

vista da organização para a melhoria do ambiente de negócios, não somente para 

aquilo que naturalmente ele foi criado que é para atender empresários. (...) o 

ambiente ajuda a gente a estimular a criatividade (...) o ambiente possibilita a gente 

fazer coisas diferentes."

GER TEC 3

"Sim. (...) é uma provocação ao sistema SEBRAE, no sentido de repensar a forma 

de atendimento ao nosso cliente. (...) O mais interessante no SEBRAELAB é o uso 

de ferramentas ágeis, ferramentas modernas para que a gente possa provocar e 

dar oportunidade da experimentação (...)."

GER TEC 4

"Sim. (...) o perfil do nosso cliente mudou muito. Nós temos clientes muito jovens, 

inovadores, o modelo dos negócios mudou demais. Então a gente queria criar um 

espaço em que se identificasse mais com esse tipo de cliente, mas ao mesmo 

tempo ali precisava oferecer uma coisa diferenciada (...). Eu acho que foi uma 

grande inovação para o SEBRAE, uma vez que a gente está falando que 

queremos ser referência e gerar valor (...) foi fundamental para o SEBRAE criar 

esse espaço (...) ele tem sido bem avaliado pelos nossos clientes."

GER TEC 5

"Sim. O SEBRAELAB foi desenvolvido para ser uma nova proposta de atendimento 

conectando uma nova geração que não está habituada a frequentar o SEBRAE e 

por meio dos conceitos de metodologia ágil e um espaço fisicamente 

contemporâneo passam a ter contato com os temas estratégicos do SEBRAE."

GER TEC 6

"É um espaço onde as pessoas, clientes ou funcionários do SEBRAE, utilizam 

para desenvolver um processo de coworking, conversas, atividades relacionadas a 

construção de algum modelo em geral dentro do aspecto das pessoas que ali 

estão trabalhando e o que está a ser desenvolvido (...)"

GER TEC 7

"Sim. (...) temos novas soluções disruptivas que estão sendo aplicadas no 

SEBRAELAB, então ele é uma ferramenta de inserir novas metolodologias para a 

educação, o empreendedorismo, para o desenvolvimento de negócios, de forma 

não tradicional. (...) é um certo modismo, mas é um modismo que tem 

sustentabilidade. (...) o SEBRAELAB vem com essa proposta de valor (...) uma 

nova forma de construir estratégias de negócios."

GER TEC 8

"Conheço. Foi criado para permitir um ambiente mais aberto, livre, para incentivar 

a solução de uma forma diferente, com caminhos diferentes, mais criativo, mais 

solto. (...) atingir o resultado pensando diferente."

GER TEC 9

"Sim. (...) é um espaço para co-criação, para disrupção, para encontrar novas 

ideias, novos mecanismos, mesmo que sejam para fazer as mesmas coisas. (...) 

um local para criação, para inovação, para o novo, e ele te induz a isso. (...) 

quando você chega no SEBRAELAB, entra outra parte que é a sensorial, você 

automaticamente já se veste da inovação, automaticamente alguma coisa muda 

no seu olhar (...)."

 



90 

 

 

GER TEC 5

"Sim. O SEBRAELAB foi desenvolvido para ser uma nova proposta de atendimento 

conectando uma nova geração que não está habituada a frequentar o SEBRAE e 

por meio dos conceitos de metodologia ágil e um espaço fisicamente 

contemporâneo passam a ter contato com os temas estratégicos do SEBRAE."

GER TEC 6

"É um espaço onde as pessoas, clientes ou funcionários do SEBRAE, utilizam 

para desenvolver um processo de coworking, conversas, atividades relacionadas a 

construção de algum modelo em geral dentro do aspecto das pessoas que ali 

estão trabalhando e o que está a ser desenvolvido (...)."

GER TEC 7

"Sim. (...) temos novas soluções disruptivas que estão sendo aplicadas no 

SEBRAELAB, então ele é uma ferramenta de inserir novas metolodologias para a 

educação, o empreendedorismo, para o desenvolvimento de negócios, de forma 

não tradicional. (...) é um certo modismo, mas é um modismo que tem 

sustentabilidade. (...) o SEBRAELAB vem com essa proposta de valor (...) uma 

nova forma de construir estratégias de negócios."

GER TEC 8

"Conheço. Foi criado para permitir um ambiente mais aberto, livre, para incentivar 

a solução de uma forma diferente, com caminhos diferentes, mais criativo, mais 

solto. (...) atingir o resultado pensando diferente."

GER TEC 9

"Sim. (...) é um espaço para co-criação, para disrupção, para encontrar novas 

ideias, novos mecanismos, mesmo que sejam para fazer as mesmas coisas. (...) 

um local para criação, para inovação, para o novo, e ele te induz a isso. (...) 

quando você chega no SEBRAELAB, entra outra parte que é a sensorial, você 

automaticamente já se veste da inovação, automaticamente alguma coisa muda 

no seu olhar (...)."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 32  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Analistas 

Técnicos” 

Entrevistado Citações

ANL TEC 1
"Conheço. (...) Foi criado para propiciar um ambiente mais amigável, mais 

inovador, mais jovem, mais alegre, descontraído (...)."

ANL TEC 2

"Conheço. Ele foi criado para atender o público do SEBRAE com metodologias 

inovadoras (...) o público mais jovem. (...) Mas o foco é aplicar essas metodologias 

ágeis que a gente tem hoje no mercado."

ANL TEC 3

"O SEBRAELAB é um espaço dentro da instituição que funciona como uma 

plataforma para o SEBRAE propor, testar e validar algumas iniciativas, alguns 

projetos, alguns produtos e serviços que fujam do que é convencional e tradicional 

na instituição. (...) uma plataforma de experimentação (...)."

ANL TEC 4
"Conheço. (...) Acho que ele foi criado para poder ter um outro local de atendimento 

do SEBRAE de uma forma diferenciada."

ANL TEC 5

"Conheço. Ele foi criado para utilizar desses novos conceitos, empreendedorismo 

2.0, para utilizar essas ferramentas que são mais ágeis, mais práticas, e mais 

visuais, dentro daquele ambiente (...)."

ANL TEC 6

"Eu vejo que o SEBRAELAB traz cursos mais modernos, cursos que o cliente se 

sinta num ambiente inovador, vejo que é uma tendência (...) algo que não é 

engessado, quadrado (...) uma forma da pessoa poder trabalhar a criatividade."  

ANL TEC 7

"Já conheço. (...) o SEBRAELAB é um grande laboratório para a troca, 

compartilhamento e para induzir e trazer a inovação. (...) eu vejo com um grande 

espaço aberto de criação, co-criação e de trazer o que tem de mais moderno em 

conceitos e ideias (...) vem quebrar o paradigma de negócio tradicional (...)."

ANL TEC 8

"Estava sendo criado para ser um espaço de construção conjunta com o cliente e 

para que o cliente pudesse viver a experimentação e tivesse capacitações mais 

inovadoras (...), gerações de negócios e experimentação para o desenvolvimento 

dos empresários."

ANL TEC 9

"Conheço. (...) saber exatamente para o que ele foi criado eu não sei. (...) um 

incentivo para promover a inovação junto aos empresários criando um espaço 

onde eles podem ter suporte para gerar tal conhecimento. (...) trabalhar esse 

conhecimento de forma criativa e inovadora."
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ANL TEC 7

"Já conheço. (...) o SEBRAELAB é um grande laboratório para a troca, 

compartilhamento e para induzir e trazer a inovação. (...) eu vejo com um grande 

espaço aberto de criação, co-criação e de trazer o que tem de mais moderno em 

conceitos e ideias (...) vem quebrar o paradigma de negócio tradicional (...)."

ANL TEC 8

"Estava sendo criado para ser um espaço de construção conjunta com o cliente e 

para que o cliente pudesse viver a experimentação e tivesse capacitações mais 

inovadoras (...), gerações de negócios e experimentação para o desenvolvimento 

dos empresários."

ANL TEC 9

"Conheço. (...) saber exatamente para o que ele foi criado eu não sei. (...) um 

incentivo para promover a inovação junto aos empresários criando um espaço 

onde eles podem ter suporte para gerar tal conhecimento. (...) trabalhar esse 

conhecimento de forma criativa e inovadora."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 33  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Diretor 

Operacional” 

Entrevistado Citações

DIR OPR 

"Conheço e acho que a proposta inicial do SEBRAELAB é como se fosse de fato 

um laboratório de experimentação (...) só de ir ao espaço já cria um ambiente que 

nos permite pensar de uma forma que normalmente não pensaríamos."
 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 34  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Gerentes 

Operacionais” 

Entrevistado Citações

GER OPR 1

"Conheço. (...) A proposta do SEBRAELAB era de ter um espaço lúdico (...) e que 

fosse um espaço de vivência. (...) é fazer com que ele seja um instrumento de 

vanguarda. Não só na estrutura física, mas quanto no conteúdo que ele tem lá 

dentro. (...) ele está nos forçando (...) a sermos uma empresa que trabalha com 

conteúdo de ponta e conteúdo inovador.(...) é um instrumento que nos dá uma 

condição diferente de dialogar com esse cliente e fazer com que ele tenha 

experiências diferentes (...) é um instrumento de disrupção, de quebra de 

paradigma, de mudança de conceito, de inovação (...)."

GER OPR 2

"Sim. Ser um ambiente criativo dentro da nossa organização e, acredito que ele 

tem um posiocionamento muito estratégico, principalmente de tornar nossa 

instituição mais contemporânea e nivelada com os novos valores que são 

praticados nos negócios em nível mundial."

GER OPR 3

"Eu conheço. Para o que ele foi criado eu não sei. (...) atingir um público que até 

então a gente não tinha contato, que é o púbico jovem (...). É um espaço que 

modifica o ambiente de acordo com o propósito (...)."

GER OPR 4

"Eu conheço. (...) a minha percepção sobre isso é de que é uma nova roupagem. 

(...) Ali é um espaço de colaboração, de competição que o favorece o 

desenvolvimento de metodologias que hoje nós chamamos de modernas e 

disruptivas (...)."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 
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Tabela 35  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Analistas 

Operacionais” 

Entrevistado Citações

ANL OPR 1

"Conheço. (...) ele foi criado para inseir o SEBRAE no contexto da inovação. (...) é 

um ambiente muito mais de compartilhamento (...) a criação e o desenvolvimento 

são livres. É um espaço onde todo mundo pode compartilhar sem barreiras de 

parede e nem de cultura. (...) um espaço de compartilhamento totalmente 

desapegado."

ANL OPR 2

"Conheço. (...) ele foi criado para desenvolver ideias, para trabalhar projetos, para 

receber esse público jovem que o SEBRAE está querendo atrair em um ambiente 

mais  descontraído para que possa desenvolver projetos diferentes."

ANL OPR 3

"(...) ele é um espaço que veio para que a gente pudesse realmente trabalhar 

soluções (...) ter um ambiente propício para que as pessoas se sintam relaxadas, 

se sintam mais à vontade, eu acredito que essas soluções elas dão certo porque o 

ambiente propicia isso."

ANL OPR 4

"(...) O SEBRAELAB vira esse espaço de idealização com uma educação 

compartilhada de trocas. A parte arquitetônica do espaço permite a utilização de 

ferramentas (...) jogos colaborativos que são usados para esse aprendizado (...)."
 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 36  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional 

“Consultores Externos” 

Entrevistado Citações

CONS EXT 1

"Conheço. (...) aproximação com a comunidade e um movimento do SEBRAE de 

oferecer uma estrutura diferente para que o empreendedor e a comunidade 

pudessem interagir com o SEBRAE."

CONS EXT 2

"Conheço. (...) é um dos espaços mais interessantes que a gente tem aqui em 

Belo Horizonte. Tanto de estrutura física quanto dos tipos de eventos que ocorrem 

aqui (...) é uma quebra de paradigma dentro de uma instituição tão tradicional (...)."

CONS EXT 3

"Foi criado nessa onda de modernização do SEBRAE (...). Está sendo utilizado em 

reuniões com a proposta de possibilitar as pessoas da comunidade a utilizarem, 

tipo um coworking."

CONS EXT 4

"Ouvi falar e uso bastante o SEBRAELAB, exatamente para fazer aplicações de 

ferramentas de Dsign Thining (...) aplicar debates, integração e novas formas de 

pensar a inovação (...)"  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Ao final desta questão foi obtida a nuvem de palavras demonstrada abaixo: 
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Figura 16 
Nuvem de palavras que representa a frequência de vocábulos para a questão - 
“Você conhece/já ouviu falar do SEBRAELAB? Você sabe para que o SEBRAELAB 
foi criado? ” 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Em relação a nuvem de palavras acima, sob a análise de agrupamento por 

frequência das palavras, pode-se observar que as duas palavras mais citadas pelos 

respondentes foram “ambiente” e “metodologias”, o que significa que, mesmo se 

os respondentes não conhecessem o SEBRAELAB em profundidade, todos foram 

capazes de demonstrar conhecimento acerca do espaço.  

 

Podemos comprovar a veracidade das expressões citadas quando comparadas a 

definição do SEBRAELAB: 

 O Lab está relacionado à gestão do espaço, curadoria das metodologias e 

engajamento da comunidade. É transversal e apoiador de todos os outros 3 

pilares. O Learn está relacionado ao conhecimento e ao aprendizado 

validado. É sustentando por três metodologias: share ideas - troca de 

experiências e conhecimento (palestras, debates, encontros, hangouts, 

eventos e qualquer interação que gere aprendizado); hands on - atividades 

práticas de troca de conhecimento (workshop, capacitações, dinâmicas de 
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grupo e metodologias colaborativas); experience day - experimentação 

práticas de dinâmicas oferecidas por ambientes de inovação (AcceleratorDay, 

IncobatorDay, CoworkingDay, InvestorDay, OpenlabDay). 

 

Após essa questão, os entrevistados foram conduzidos a discutir sobre a utilização 

do espaço pelos próprios colaboradores e também outros públicos, com o objetivo 

de perceber como os entrevistados veem a utilização do espaço atualmente, foram 

indagados com a seguinte questão: “De forma geral, para que finalidade o 

SEBRAELAB tem sido utilizado pelos colaboradores do SEBRAE e/ou outros 

públicos? Qual a sua opinião a respeito do uso que tem sido dado ao SEBRAELAB 

por este público? ” 

 

Tabela 37  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional 

“Superintendente” 

Entrevistado Citações

SUP

"Eu acho que nós estamos numa fase ainda de conquistas de espaço. O 

SEBRAELAB foi construído com essa proposta de ser referência (...) quem chega 

tem a oportunidade de participar com essa nova linguagem, esse novo jeito de 

fazer negócio (...). Agora internamente eu acho que nós temos ainda que estimular 

a realização de eventos lá dentro."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 38  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Analista 

Superintendência” 

Entrevistado Citações

ANL SUP "Infelizmente conheço pouco sobre a utilização do SEBRAELAB para opinar."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 
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Tabela 39  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Diretor 

Técnico” 

Entrevistado Citações

DIR TEC

"O maior desafio que temos no SEBRAELAB não é a constituição do espaço 

físico, é o conteúdo, e essa foi uma preocupação muito grande desde a sua 

criação. (...) veio o desenvolvimento de soluções e de um conteúdo que possibilita 

o emprego de metodologias ágeis dessa nova forma de trabalho colaborativo (...)."
 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 40  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Gerentes 

Técnicos” 

Entrevistado Citações

GER TEC 1

"(...) precisa promover a mistura de setor/segmento. (...) ainda está sendo 

passada a imagem de criativos. Todos são criativos independente do que estão 

fazendo."

GER TEC 2

"Eu sei que ele tem sido utilizado para eventos com startups, para fazer alguns 

testes de metodologias. (...) Eu tenho muito pouca informação sobre o 

SEBRAELAB. A forma como ele é utilizado está muito focado no nosso cliente 

final, não nos parceiros, não nos outros públicos, não no público interno (...)."  

GER TEC 3

"(...) eu acho que o público externo, os clientes externos do SEBRAE, tem utilizado 

mais (...) o SEBRAELAB é um ser vivo que é alimentado pelas áreas técnicas do 

SEBRAE, pelo SEBRAE como um todo. (...) acho que a gente pode ter uma 

utilização maior por parte da equipe interna (...)."

GER TEC 4

"Os funcionários do SEBRAE que eu tenho observado lá, utilizam, às vezes. (...) 

Na educação a gente tem usado muito para pilotos dessas metodologias mais 

inovadoras. Na feira do Empreendedor (...) levamos muitos clientes para poderem 

experimentar o espaço e as metodologias. (...) várias vezes eu já estive lá com 

pessoas fazendo reuniões, compartilhando projetos, fazendo apresentação de 

novos temas (...)."

GER TEC 5

"Tenho percebido que o SEBRAELAB tem sido utilizado para realização de cursos 

tradiocionais  com uma "embalagem" mais moderna. Algumas áreas utilizam o 

espaço para realização de workshops internos. Raramente vejo outros 

colaboradores utilizando o espaço como forma de interação com outros públicos 

ou como ambiente de estudo e co-criação."

GER TEC 6

"Percebemos que sempre tem uma grande movimentação no SEBRAELAB, mas 

é preciso mais. É necessário introspectar dentro do dia a dia dos colaboradores e 

ver as melhores formas de utilização do SEBRAELAB. (...) talvez a abordagem do 

SEBRAELAB se dará quando tiver que construir e repensar novas soluções e 

como devem ser melhor atingidas pelo nosso público alvo."

GER TEC 7

"(...) quando a gente quer fazer uma construção de uma metodologia, nós da 

unidade utilizamos o SEBRAELAB para um processo de co-construção, de co-

criação (...) um ambiente mais participativo, mais de construção. (...) é um espaço 

de convivência, mais do que de ferramentas, mas é um espaço de convivência e 

de colaboração (...)."

GER TEC 8

"Na nossa unidade tem sobrado pouco tempo para ir lá, usar e ver as 

possibilidades. (...) Mas eu acredito que o público tem chegado sim. Os alunos da 

escola que já tem esse viés aberto usam bastante. E o cliente SEBRAE quando 

fica sabendo que existe, usa também. (...) Mas as pessoas estão começando a 

querer mudar sua forma de pensar e, quem está querendo está buscando (...)."

GER TEC 9

"Eu acho que todo mundo já sabe, pelo menos os colaboradores já conhecem, já 

sabem da estrutura, mas ainda falta uma ligação maior para que muitas coisas 

aconteçam lá. (...) o desafio do SEBRAELAB é trazer o tradicional, o varejista 

tradicional. (...) tem que pensar numa nova entrada lá no SEBRAELAB."
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GER TEC 3

"(...) eu acho que o público externo, os clientes externos do SEBRAE, tem utilizado 

mais (...) o SEBRAELAB é um ser vivo que é alimentado pelas áreas técnicas do 

SEBRAE, pelo SEBRAE como um todo. (...) acho que a gente pode ter uma 

utilização maior por parte da equipe interna (...)."

GER TEC 4

"Os funcionários do SEBRAE que eu tenho observado lá, utilizam, às vezes. (...) 

Na educação a gente tem usado muito para pilotos dessas metodologias mais 

inovadoras. Na feira do Empreendedor (...) levamos muitos clientes para poderem 

experimentar o espaço e as metodologias. (...) várias vezes eu já estive lá com 

pessoas fazendo reuniões, compartilhando projetos, fazendo apresentação de 

novos temas (...)."

GER TEC 5

"Tenho percebido que o SEBRAELAB tem sido utilizado para realização de cursos 

tradiocionais  com uma "embalagem" mais moderna. Algumas áreas utilizam o 

espaço para realização de workshops internos. Raramente vejo outros 

colaboradores utilizando o espaço como forma de interação com outros públicos 

ou como ambiente de estudo e co-criação."

GER TEC 6

"Percebemos que sempre tem uma grande movimentação no SEBRAELAB, mas 

é preciso mais. É necessário introspectar dentro do dia a dia dos colaboradores e 

ver as melhores formas de utilização do SEBRAELAB. (...) talvez a abordagem do 

SEBRAELAB se dará quando tiver que construir e repensar novas soluções e 

como devem ser melhor atingidas pelo nosso público alvo."

GER TEC 7

"(...) quando a gente quer fazer uma construção de uma metodologia, nós da 

unidade utilizamos o SEBRAELAB para um processo de co-construção, de co-

criação (...) um ambiente mais participativo, mais de construção. (...) é um espaço 

de convivência, mais do que de ferramentas, mas é um espaço de convivência e 

de colaboração (...)."

GER TEC 8

"Na nossa unidade tem sobrado pouco tempo para ir lá, usar e ver as 

possibilidades. (...) Mas eu acredito que o público tem chegado sim. Os alunos da 

escola que já tem esse viés aberto usam bastante. E o cliente SEBRAE quando 

fica sabendo que existe, usa também. (...) Mas as pessoas estão começando a 

querer mudar sua forma de pensar e, quem está querendo está buscando (...)."

GER TEC 9

"Eu acho que todo mundo já sabe, pelo menos os colaboradores já conhecem, já 

sabem da estrutura, mas ainda falta uma ligação maior para que muitas coisas 

aconteçam lá. (...) o desafio do SEBRAELAB é trazer o tradicional, o varejista 

tradicional. (...) tem que pensar numa nova entrada lá no SEBRAELAB."
 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 41  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Analistas 

Técnicos” 

Entrevistado Citações

ANL TEC 1

"Para colaboradores eu não tenho conhecimento para o que está sendo muito 

usado. (...) Por clientes, eu já passei alguns momentos lá que estava sempre 

movimentado, tem estado movimentado por workshops, alguns tipos de oficina. 

(...) Eu já vi alguns movimentos, mas eu não sei exatamente qual a programação."

ANL TEC 2

"Eu penso que os colaboradores ainda utilizam pouco o SEBRAELAB. Acho que 

tem tido uma programação bacana para o público externo, mas que ainda requer o 

desenvolvimento de metodologias que possam alimentar esse espaço. 

Infelizmente eu vejo pouco utilizado pelos colaboradores, não sei se por 

desconhecimento ou pela preocupação que tínhamos quando foi concebido o 

projeto para não virar um espaço de reunião. (...)"

ANL TEC 3

"(...) ele ainda está numa fase de construção, consolidação e posicionamento do 

espaço. É importante dizer que uma das diretrizes que foi dada é a de que no 

primeiro ano de funcionamento fossem priorizadas soluções e metodologias para 

o cliente final (...) e no segundo momento essas próprias metodologias vão ser 

também aplicadas para o público interno. Hoje eu vejo que os colaboradores têm 

usado como um espaço para discutir estratégias, plano de trabalho das unidades 

(...) É um espaço que também está sendo utilizado pelos parceiros, e isso é uma 

das premissas (...) a trazer esse olhar de fora. Temos investido muito em ativar o 

espaço para o cliente (...)."

ANL TEC 4

"(...) o SEBRAELAB é utilizado para capacitações que o SEBRAE tem feito com 

um conceito diferente, de trabalhar o coletivo. Mas eu não tenho dados de como 

está sendo utilizado pelos outros analistas do SEBRAE."

ANL TEC 5

"Eu particularmente utilizo pouco e acho que ele é subutilizado. Eu acho que 

atualmente não é utilizado para o que ele foi criado, virou uma sala de aula, uma 

sala de reunião mais bonitinha, mais enfeitada. (...) eu não vejo uma 

movimentação tão dedicada ao Design Thinking dentro do SEBRAELAB. vejo com 

um espaço normal, pelo menos boa parte do tempo (...)."

ANL TEC 6

"Eu vejo que está sendo utilizado como um espaço de inovação, alguns cursos do 

SEBRAE estão sendo realizados no espaço, algumas palestras. (...) Eu vejo que 

para fora está sendo bem bacana, mas que aqui dentro ainda tem que ser 

fortalecido entre as unidades."

ANL TEC 7

"Eu ainda vejo de uma forma tímida, porque o SEBRAELAB está começando 

agora. (...) Eu acho que nós temos que fazer um movimento (...) de desenvolver 

metodologias ágeis pensando nesse novo perfil e que ele pode ser um espaço 

para isso. Todos nós, temos que, como colaboradores usufruir mais do espaço e 

contribuir para que as coisas aconteçam ali. E quanto a utilização, eu vejo, que 

anda estamos tímidos com aquele espaço (...)."

ANL TEC 8

"(...) Eu tenho visto algumas ações inovadoras como capacitações usando games, 

algumas consultorias em grupos e oficinas que eram uma das coisas previstas no 

início. Tem algumas ações tradicionais usando lá (...) mesclando o atendimento 

tradicional com o atendimento inovador que era a ideia inicial."

ANL TEC 9

"(...) Não sei como o pessoal está usando, mas as vezes que usei ou participei 

pude ver ações bem interessantes. Para aproveitar mais o espaço ainda temos 

que quebrar algumas caixinhas, até porque estamos habituados com soluções 

padronizadas e lá o espaço é mais dinâmico, por isso a dificuldade de estar 

aproveitando mais o espaço. Por isso precisamos nos educar para utilizar o 

espaço mais pois acho que não está sendo utilizado em sua totalidade."
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ANL TEC 2

"Eu penso que os colaboradores ainda utilizam pouco o SEBRAELAB. Acho que 

tem tido uma programação bacana para o público externo, mas que ainda requer o 

desenvolvimento de metodologias que possam alimentar esse espaço. 

Infelizmente eu vejo pouco utilizado pelos colaboradores, não sei se por 

desconhecimento ou pela preocupação que tínhamos quando foi concebido o 

projeto para não virar um espaço de reunião. (...)."

ANL TEC 3

"(...) ele ainda está numa fase de construção, consolidação e posicionamento do 

espaço. É importante dizer que uma das diretrizes que foi dada é a de que no 

primeiro ano de funcionamento fossem priorizadas soluções e metodologias para 

o cliente final (...) e no segundo momento essas próprias metodologias vão ser 

também aplicadas para o público interno. Hoje eu vejo que os colaboradores têm 

usado como um espaço para discutir estratégias, plano de trabalho das unidades 

(...) É um espaço que também está sendo utilizado pelos parceiros, e isso é uma 

das premissas (...) a trazer esse olhar de fora. Temos investido muito em ativar o 

espaço para o cliente (...)."

ANL TEC 4

"(...) o SEBRAELAB é utilizado para capacitações que o SEBRAE tem feito com 

um conceito diferente, de trabalhar o coletivo. Mas eu não tenho dados de como 

está sendo utilizado pelos outros analistas do SEBRAE."

ANL TEC 5

"Eu particularmente utilizo pouco e acho que ele é subutilizado. Eu acho que 

atualmente não é utilizado para o que ele foi criado, virou uma sala de aula, uma 

sala de reunião mais bonitinha, mais enfeitada. (...) eu não vejo uma 

movimentação tão dedicada ao Design Thinking dentro do SEBRAELAB. vejo com 

um espaço normal, pelo menos boa parte do tempo (...)."

ANL TEC 6

"Eu vejo que está sendo utilizado como um espaço de inovação, alguns cursos do 

SEBRAE estão sendo realizados no espaço, algumas palestras. (...) Eu vejo que 

para fora está sendo bem bacana, mas que aqui dentro ainda tem que ser 

fortalecido entre as unidades."

ANL TEC 7

"Eu ainda vejo de uma forma tímida, porque o SEBRAELAB está começando 

agora. (...) Eu acho que nós temos que fazer um movimento (...) de desenvolver 

metodologias ágeis pensando nesse novo perfil e que ele pode ser um espaço 

para isso. Todos nós, temos que, como colaboradores usufruir mais do espaço e 

contribuir para que as coisas aconteçam ali. E quanto a utilização, eu vejo, que 

anda estamos tímidos com aquele espaço (...)."

ANL TEC 8

"(...) Eu tenho visto algumas ações inovadoras como capacitações usando games, 

algumas consultorias em grupos e oficinas que eram uma das coisas previstas no 

início. Tem algumas ações tradicionais usando lá (...) mesclando o atendimento 

tradicional com o atendimento inovador que era a ideia inicial."

ANL TEC 9

"(...) Não sei como o pessoal está usando, mas as vezes que usei ou participei 

pude ver ações bem interessantes. Para aproveitar mais o espaço ainda temos 

que quebrar algumas caixinhas, até porque estamos habituados com soluções 

padronizadas e lá o espaço é mais dinâmico, por isso a dificuldade de estar 

aproveitando mais o espaço. Por isso precisamos nos educar para utilizar o 

espaço mais pois acho que não está sendo utilizado em sua totalidade."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 42  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Diretor 

Operacional” 

Entrevistado Citações

DIR OPR 

"(...) está diversificado, isto é um ponto positivo. Estamos trazendo clientes, 

colaboradores, pessoas de outros Estados, do interior (...) o propósito está sendo 

alcançado, de pensar fora da caixa, de trazer temas novos, discussões mais 

diferenciadas (...)."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 
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Tabela 43  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Gerentes 

Operacionais” 

 
Entrevistado Citações

GER OPR 1

"(...) É um processo de mudança de cultura, porque tem muita gente que ainda se 

incomoda em está lá, porque como é uma estrutura descolada (...) Agora isso, eu 

acho que é uma questão de tempo e de adaptação. (...) É um espaço que está em 

evolução ainda aqui dentro do SEBRAE. (...) Eu vejo um movimento muito legal 

dos alunos da escola (...) já são as pessoas que tem a cabeça mais aberta para 

trabalhar nesse tipo de espaço (...)."

GER OPR 2

"(...) SEBRAELAB possibilita que metodologias mais ágeis possam ser aplicadas 

dentro do próprio SEBRAE, atraindo assim um público muito importante que são 

os jovens empreendedores, os novos empreendedores (...). E ao ter um ambiente 

desse e criar soluções e atrair as pessoas pra cá, cria condição da gente trabalhar 

de forma diferente. (...) e a percepção, mesmo a distância, é que é um espaço que 

vem sendo muito bem ocupado, sem ociosidade, na capacitação tanto das 

equipes internas quanto, principalmente, da razão de ser da capacitação dos 

empresários e futuros empreendedores."

GER OPR 3

"A primeira coisa que a gente tem que entender é que o SEBRAELAB é um espaço 

para os empresários (...) o que eu percebo é podemos melhorar a comunicação 

interna informando qual é o objetivo do SEBRAELAB, seja para casa, seja para o 

empresário, pois ele é um espaço diferenciado, um espaço de multimeios (...)."

GER OPR 4
"(...) o SEBRAELAB atrai parcerias e coloca esse espaço à disposição. (...) A 

gente explora muito pouco ainda (...)."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 44  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Analistas 

Operacionais” 

Entrevistado Citações

ANL OPR 1

"Para nós consultores foi um ambiente de desconstrução de pensamentos. No 

nosso último encontro a gente provocou um encontro lá trazendo conhecimento de 

fora e, eu acredito que seja o motivo do SEBRAELAB (...)."

ANL OPR 2

"Eu não posso te falar como está sendo usado hoje porque eu frequento pouco, 

mas eu já utilizei em uma outra vez numa reunião de colegas de trabalho para 

desenvolver projetos. (...) Eu acho que o espaço poderia ser melhor aproveitado 

(...)."

ANL OPR 3

" (...) A gente coloca muito que ele é para o cliente, então hoje os colaboradores 

usam muito para esses momentos, uma discussão com o cliente, para pilotar uma 

solução ou até mesmo para realizar alguma atividade lá, sempre com o cliente. 

(...) está sendo muito utilizado também para esses momentos de conversa, 

encontros de networking que vem acontecendo lá com uma frequência maior."

ANL OPR 4

"(...) o que eu observo de outras unidades e outros colegas é que a utilização é 

nesse sentido, voltados a pensar em novas formas de solução de problemas. 

Também vejo o espaço sendo utilizado para palestras (...) eu penso que a ideia de 

utilização é algo mais engajado (...)."
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Entrevistado Citações

ANL OPR 1

"Para nós consultores foi um ambiente de desconstrução de pensamentos. No 

nosso último encontro a gente provocou um encontro lá trazendo conhecimento de 

fora e, eu acredito que seja o motivo do SEBRAELAB (...)."

ANL OPR 2

"Eu não posso te falar como está sendo usado hoje porque eu frequento pouco, 

mas eu já utilizei em uma outra vez numa reunião de colegas de trabalho para 

desenvolver projetos. (...) Eu acho que o espaço poderia ser melhor aproveitado 

(...)."

ANL OPR 3

" (...) A gente coloca muito que ele é para o cliente, então hoje os colaboradores 

usam muito para esses momentos, uma discussão com o cliente, para pilotar uma 

solução ou até mesmo para realizar alguma atividade lá, sempre com o cliente. 

(...) está sendo muito utilizado também para esses momentos de conversa, 

encontros de networking que vem acontecendo lá com uma frequência maior."

ANL OPR 4

"(...) o que eu observo de outras unidades e outros colegas é que a utilização é 

nesse sentido, voltados a pensar em novas formas de solução de problemas. 

Também vejo o espaço sendo utilizado para palestras (...) eu penso que a ideia de 

utilização é algo mais engajado (...)."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 45  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional 

“Consultores Externos” 

Entrevistado Citações

CONS EXT 1

"(...) eu tenho observado na maioria das vezes que venho ao SEBRAE, tem 

eventos acontecendo lá. Eventos para a própria equipe técnica do SEBRAE (...) 

eventos de todos os tipos. O que eu sinto é que está sendo uma estrutura bastante 

requisitada, inclusive até para o corpo técnico do SEBRAE."

CONS EXT 2

"Acredito que o principal uso seja para fomentar o empreendedorismo (...). Então 

tantas empresas vem para utilizar, estudantes e até internos do SEBRAE para 

conectar, para fomentar uma nova forma de pensar em negócios."

CONS EXT 3

"(...) o SEBRAELAB faz um trabalho de descontração, alegre, sem formalidades, 

deixando as pessoas relaxadas e muito confortáveis para discutir, pois estão todos 

no mesmo plano."

CONS EXT 4

"Tem sido usado como espaço para cursos, palestras e também para reuniões. 

Ainda não vi uma equipe usando o espaço com jogos, ou clientes sem 

acompanhamento de um profissional (...) Falta um pouco o perfil de coworking, em 

que acabamos interagindo com outras empresas e isso poderia ser mais 

provocado pelo SEBRAE (...)."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Ao final desta questão foi obtida a nuvem de palavras demonstrada abaixo: 
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Figura 17 
Nuvem de palavras que representa a frequência de vocábulos para a questão - “De 
forma geral, para que finalidade o SEBRAELAB tem sido utilizado pelos 
colaboradores do SEBRAE e/ou outros públicos? Qual a sua opinião a respeito do 
uso que tem sido dado ao SEBRAELAB por este público? ” 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Em relação a nuvem de palavras acima, sob a análise de agrupamento por 

frequência das palavras, pode-se observar que as palavras mais citadas pelos 

respondentes foram “metodologias”, “unidade”, “reunião” e “soluções”, o que 

representa a percepção dos entrevistados quanto a forma de utilização que vem 

sendo dada ao SEBRAELAB. Através da análise das palavras podemos perceber 

que, ou os entrevistados não compreendem a finalidade de utilização do espaço, ou 

este espaço realmente não vendo sendo utilizado da forma prevista em seu projeto 

de idealização e criação.  

 

Ainda sobre utilização do espaço, o entrevistado foi conduzido a responder quantas 

vezes fez a utilização do espaço e para qual finalidade de maneira particular, com a 

questão: “Desde março de 2017 (quando o SEBRAELAB foi criado), quantas vezes 

você já fez o uso do espaço? Se usou, para qual (is) finalidade? Se não usou, por 

que ainda não utilizou deste espaço? ”.  
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Tabela 46  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional 

“Superintendente” 

Entrevistado Citações

SUP
"Já participei em duas ou três oportunidades. Estive lá fazendo visitas, levando 

pessoas de fora para conhecer (...)."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 47  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Analista 

Superintendência” 

Entrevistado Citações

ANL SUP "Nunca utilizei."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 48  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Diretor 

Técnico” 

Entrevistado Citações

DIR TEC

"Quantas vezes eu não vou saber dizer, eu estive lá várias vezes, porém menos 

do que eu gostaria. Estive lá para atividades voltadas para o público interno, mas 

também tive oportunidade de participar de atividades para o público externo (...)."
 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 49  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Gerentes 

Técnicos” 

Entrevistado Citações

GER TEC 1

"Eu usei 5 vezes ou mais. Usei para um evento sobre a discussão do uso do 

espaço; startup de turismo; reunião gerencial; apresentar o espaço para outras 

pessoas."

GER TEC 2

"Eu participei da reunião gerencial. De vez enquanto eu levo alguém de fora para 

conhecer o espaço, mas eu nunca usei (...) Mas eu entendo que esse é um 

espaço que a gente precisa se apropriar."

GER TEC 3
"A gente usa sempre. (...) eu faço várias reuniões de equipe lá (...) eu falo que o 

SEBRAELAB é um extensão da nossa unidade (...)."

GER TEC 4

"Desde março eu vou lá e faço atividades lá pelo menos duas vezes no mês. Eu 

estou sempre lá, olhando o que tem de diferente, vendo quem está passando, 

acompanhando todos os trabalhos da minha equipe (...)."

GER TEC 5

"Normalmente utilizo o espaço como local de descompressão, para refletir ou 

estuudar algum tema me desconectando do ambiente de trabalho da Unidade. Já 

participei de uma oficina com gerentes durante uma reunião gerencial para 

resolução de problemas, mas nunca participei de outro tipo de atividade (...)."

GER TEC 6
"(...) já estive lá em função da reunião grencial, mas como utilização 

(agendamento) ainda não foi realizado."

GER TEC 7

"Basicamente nós usamos duas vezes com foco nesse processo de construção, 

mas usamos com alguns grupos também de empresas que nós atendemos. (...) 

usei duas aqui internamente (...) não consigo precisar quantas vezes 

externamente nós utilizamos."

GER TEC 8
"Duas vezes. Uma para reunião gerencial e a outra para levar o parceiro para ver o 

espaço (...)."

GER TEC 9
"Eu usei (...) duas vezes, foi para uma reunião gerencial (...) e antes disso foi na 

apresentação do SEBRAELAB (...)."
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Entrevistado Citações

GER TEC 1

"Eu usei 5 vezes ou mais. Usei para um evento sobre a discussão do uso do 

espaço; startup de turismo; reunião gerencial; apresentar o espaço para outras 

pessoas."

GER TEC 2

"Eu participei da reunião gerencial. De vez enquanto eu levo alguém de fora para 

conhecer o espaço, mas eu nunca usei (...) Mas eu entendo que esse é um 

espaço que a gente precisa se apropriar."

GER TEC 3
"A gente usa sempre. (...) eu faço várias reuniões de equipe lá (...) eu falo que o 

SEBRAELAB é um extensão da nossa unidade (...)."

GER TEC 4

"Desde março eu vou lá e faço atividades lá pelo menos duas vezes no mês. Eu 

estou sempre lá, olhando o que tem de diferente, vendo quem está passando, 

acompanhando todos os trabalhos da minha equipe (...)."

GER TEC 5

"Normalmente utilizo o espaço como local de descompressão, para refletir ou 

estuudar algum tema me desconectando do ambiente de trabalho da Unidade. Já 

participei de uma oficina com gerentes durante uma reunião gerencial para 

resolução de problemas, mas nunca participei de outro tipo de atividade (...)."

GER TEC 6
"(...) já estive lá em função da reunião grencial, mas como utilização 

(agendamento) ainda não foi realizado."

GER TEC 7

"Basicamente nós usamos duas vezes com foco nesse processo de construção, 

mas usamos com alguns grupos também de empresas que nós atendemos. (...) 

usei duas aqui internamente (...) não consigo precisar quantas vezes 

externamente nós utilizamos."

GER TEC 8
"Duas vezes. Uma para reunião gerencial e a outra para levar o parceiro para ver o 

espaço (...)."

GER TEC 9
"Eu usei (...) duas vezes, foi para uma reunião gerencial (...) e antes disso foi na 

apresentação do SEBRAELAB (...)."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 50  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Analistas 

Técnicos” 

Entrevistado Citações

ANL TEC 1
"Eu usei para uma reunião. Eu já fui algumas vezes. Ou para entregar material, 

para encontrar um colega. Para reuniões foram duas vezes (...)."

ANL TEC 2

"Eu frequento muito, eu vou para tomar um café, uso muito como espaço de 

despressurização. (...) Já usei umas quatro vezes para atividades internas e 

externas."

ANL TEC 3

"Eu acredito que mais de 100 vezes eu devo ter ido lá, seja por acompanhar os 

pilotos dessas novas soluções, seja para fazer reuniões com a própria equipe do 

SEBRAELAB (...) seja para utilizar com a nossa equipe (...) seja para promover 

algumas atividades lá."

ANL TEC 4 "Eu utilizei uma vez. Fiz um encontro entre produtores de queijo (...)."

ANL TEC 5
"Já utilizei para finalidade normal: reunião, encontro, palestra, realizei palestra, 

mentorias. (...) o espaço não afetou em nada. Eu estive lá umas 5 vezes."

ANL TEC 6
"Eu participei do café de inauguração (...) e só voltei agora. Já passei lá algumas 

vezes, mas por conta própria (...) eu estive lá oficialmente em três oportunidades."

ANL TEC 7

"Eu já utilizei aproximadamente 5 vezes. Fizemos algumas oficinas digitais (...). Já 

aconteceram algumas avaliações de consultores (...) e já fizemos reuniões lá 

também(...)."

ANL TEC 8 "Eu já utilizei para reuniões com parceiros. (...) e foi entre 8 ou 10 vezes."

ANL TEC 9

"Eu usei em torno de umas 10 vezes com parceiros e convidando empresários 

(...). O SEBRAE tem que trabalhar um pouco mais essa educação de exercitar a 

criatividade, a inovação, dentro de casa e com clientes (...)."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 
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Tabela 51  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Diretor 

Operacional” 

Entrevistado Citações

DIR OPR 

"Foram várias vezes. (...) levei todos nossos gerentes para fazer uma reflexão 

sobre a visão da inovação, de como estamos pensando os ecossistemas de 

inovação. (...) Eu diria que já discutimos umas 20 ações no espaço."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 52  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Gerentes 

Operacionais” 

Entrevistado Citações

GER OPR 1
"Eu uso ele com uma certa frequência. (...) nós fizemos uma parte da reunião dos 

gerentes do SEBRAE (...) lá dentro do SEBRAELAB (...)."

GER OPR 2

"Eu já utilizei, cerca de uma vez ao mês, uma vez a cada dois meses, 

principalmente em agendas propostas para os gerentes que aconteceram dentro 

do SEBRAELAB."

GER OPR 3

"Eu já usei mais de 20 vezes. (...) Já usei para fazer Skype várias vezes, já usei 

para fazer reunião com duas ou mais pessoas. Eu acredito muito que o ambiente 

influencia no resultado das coisas, então eu uso praticamente toda semana o 

SEBRAELAB. (...)"

GER OPR 4

"Já participei no SEBRAELAB da reunião gerencial, para debate de algumas coisas 

mais modernas. Já usamos aqui para fazer uma reunião diferenciada para colocar 

um problema na roda e fazer com que os colaboradores pudessem debater em 

torno dele (...) E agora vamos usar mais no próximo ciclo (...)."
 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 53  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Analistas 

Operacionais” 

Entrevistado Citações

ANL OPR 1

"Duas vezes, uma para poder conhecer, estudar e entender como foi a contrução 

do SEBRAELAB, e a segunda vez para nosso encontro de consultores onde a 

gente buscou construir uma experiência."

ANL OPR 2

"Eu já utilizei o espaço 5 vezes, duas no encontro de consultores, uma na reunião 

com colegas para desenvolver um projeto na área de finanças, um aplicando 

metodologia e outra na Feira do Empreendedor."

ANL OPR 3

"Muitas vezes. Como a Regional participa de todos os pilotos que vêm da unidade 

de educação, não sei mensurar quantas vezes fiz o uso do espaço. Pelo menos 

uma vez por semana com certeza sim."

ANL OPR 4

"Não consigo um número absoluto. (...) com o programa Agita nós estivemos lá 

pelo menos umas 2 vezes por semana durante 12 semanas. Então por volta de 24 

vezes."
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Entrevistado Citações

ANL OPR 1

"Duas vezes, uma para poder conhecer, estudar e entender como foi a contrução 

do SEBRAELAB, e a segunda vez para nosso encontro de consultores onde a 

gente buscou construir uma experiência."

ANL OPR 2

"Eu já utilizei o espaço 5 vezes, duas no encontro de consultores, uma na reunião 

com colegas para desenvolver um projeto na área de finanças, um aplicando 

metodologia e outra na Feira do Empreendedor."

ANL OPR 3

"Muitas vezes. Como a Regional participa de todos os pilotos que vêm da unidade 

de educação, não sei mensurar quantas vezes fiz o uso do espaço. Pelo menos 

uma vez por semana com certeza sim."

ANL OPR 4

"Não consigo um número absoluto. (...) com o programa Agita nós estivemos lá 

pelo menos umas 2 vezes por semana durante 12 semanas. Então por volta de 24 

vezes."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 54  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional 

“Consultores Externos” 

Entrevistado Citações

CONS EXT 1

"Eu já fiz o uso do espaço para o ócio criativo, aproveitei momentos na agenda 

para usufruir do espaço e já participei como mentor de algumas atividades que 

foram realizadas lá. (...). Acredito que estive entre 10 a 15 vezes no espaço 

participando ativamente de alguma atividade."

CONS EXT 2

"Aproximadamente umas 5 vezes, sendo que 4 delas foram para palestras e 

capacitações (...). É um espaço legal e um espaço que proporciona em sua 

infraestrutura que seja utilizada para fazer negócios."

CONS EXT 3

"Eu trouxe turmas do ensino médio para trabalhar prototipagem de um projeto por 

eles discutido. (...). Num outro momento fui discutir com alguns empresários sobre 

marketing digital. E em uma terceira oportunidade fui a apresentação de uma 

avaliação didática (...)."

CONS EXT 4
"Usei uma média de uma vez por mês. Para reuniões em grupo, para discutir 

novas metodologias e teorias e também para provocar inovação com clientes (...)."
 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Ao final desta questão foi obtida a nuvem de palavras demonstrada abaixo: 
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Figura 18 
Nuvem de palavras que representa a frequência de vocábulos para a questão - 
“Desde março de 2017 (quando o SEBRAELAB foi criado), quantas vezes você já 
fez o uso do espaço? Se usou, para qual (is) finalidade? Se não usou, por que ainda 
não utilizou deste espaço? ” 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Em relação a nuvem de palavras acima, sob a análise de agrupamento por 

frequência das palavras, pode-se observar que as duas palavras mais citadas pelos 

respondentes foram “atividades” e “reunião”. Através da análise das palavras 

podemos perceber que, além dos entrevistados citarem o número de vezes que 

frequentaram o espaço, demonstraram também para que utilizaram este espaço. O 

que evidencia que o espaço não está sendo utilizado para o que foi proposto em seu 

projeto de idealização e criação. 

 

O segundo objetivo específico desta dissertação pretendia identificar a percepção do 

público entrevistado a respeito da finalidade do espaço SEBRAELAB. A maioria dos 

entrevistados já tinham ouvido falar e conheciam o espaço SEBRAELAB, porém 

quanto a criação do espaço as respostas foram distintas.  
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Entre os níveis que ocupam o topo do organograma – Superintendente, Diretor 

Técnico e Diretor Operacional – as definições foram dadas como: compartilhamento 

de ideias sem ser um espaço de coworking, conectar a novas tendências e espaço 

de experimentação, apresentando, portanto, respostas bem alinhadas. Quanto a 

finalidade de utilização do espaço as 3 respostas foram distintas, por parte da 

superintendência é possível observar a preocupação com a falta de proximidade do 

público interno da instituição (colaboradores) com o espaço e da parte dos diretores 

isso não foi citado. Porém quanto ao uso do espaço todos são ativos na utilização e 

presentes no espaço. 

 

Já a nível gerencial - corpo técnico e operacional – as definições foram dadas como: 

um espaço para trabalhar coisas inovadoras, uma forma de repensar o atendimento 

ao cliente, um espaço para atender o público jovem, um espaço para desenvolver 

um processo de coworking, uma forma de construir estratégias de negócio, 

incentivar as soluções de uma forma diferente, um espaço para co-criação e 

disrupção, um instrumento de vanguarda, tornar a instituição contemporânea, 

desenvolver novas metodologias e alguns apresentaram dificuldade ao responder 

sobre a finalidade de criação. Pode-se observar, portanto, um certo desalinhamento 

entre as repostas de superintendência/diretores e seus gerentes. Quanto a 

finalidade de utilização do espaço pode-se observar a falta de informação do corpo 

gerencial, principalmente técnico, sobre a utilização do espaço. Com exceção das 

unidades envolvidas na criação e desenvolvimento do espaço, como Educação, 

Inovação e Regional Centro, as demais apresentaram dificuldade ao responder à 

pergunta e afirmaram perceber a utilização de forma intensa por parte do cliente 

final. Quanto a frequência de utilização a maioria dos gerentes utilizou entre duas e 

três vezes, sendo uma delas (a mais citada), para participação em uma reunião 

gerencial que aconteceu no espaço. 

 

No nível dos analistas – corpo técnico e operacional – as definições foram dadas 

como: ambiente inovador, metodologias inovadoras, plataforma de experimentação, 

um novo local de atendimento, utilizar ferramentas mais ágeis, trabalhar a 

criatividade, compartilhamento de ideias, inserir o SEBRAE no contexto da inovação, 

atender o público jovem, desenvolver soluções, compartilhamento de ideias e alguns 



107 

 

 

também apresentaram dificuldade ao responder sobre a finalidade de criação. Pode-

se observar, portanto, um alinhamento no discurso entre gerentes e analistas. 

Quanto as finalidades de utilização a maioria dos entrevistados citaram a utilização 

somente por parte do cliente final e pouquíssima utilização por parte do público 

interno e afirmaram também utilizar o espaço para atividades rotineiras. Já com 

relação a frequência de utilização temos uma variação de 2 a 5 vezes quanto a 

utilização do espaço. 

 

No âmbito dos consultores externos, pessoas que estão diretamente em contato 

com o cliente final da instituição, as definições foram dadas como: promover 

interação da comunidade com o SEBRAE, quebra de paradigma dentro de uma 

instituição tradicional, tipo de coworking e novas formas de pensar em inovação. 

Com a análise das respostas pode-se perceber um desalinhamento de conceito 

entre eles em algumas respostas e até com o restante dos colaboradores. Quanto a 

finalidade de utilização todos apresentaram a percepção de que o mesmo é bem 

utilizado por colaboradores e cliente final, além de afirmarem não observar 

ociosidade no uso do espaço. Quanto a utilização do espaço, todos eles já utilizaram 

o espaço entre 5 a 10 vezes desde a sua criação.  

 

Em suma, as respostas mencionadas pelos entrevistados caracterizam um retrato da 

percepção dos colaboradores quanto a finalidade e frequência de utilização do 

espaço. A partir das respostas algumas atividades de divulgação do espaço podem 

ser promovidas para que haja alinhamento entre todos os colaboradores e 

consultores da instituição. 

 

5.4 Análise das Respostas Relacionadas ao Terceiro Objetivo Específico 

 

O terceiro objetivo específico desta pesquisa teve por finalidade identificar se o uso 

do espaço SEBRAELAB-MG está de acordo com o que foi proposto em seu projeto 

de idealização e criação. 

 

A fim de resguardar a identidade dos colaboradores, eles serão identificados por 

siglas. Após proceder com a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
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Esclarecido para participação em Pesquisa, e esclarecimentos acerca do estudo, 

seguiu-se com a entrevista. 

 

Aprofundando agora sobre o objeto de estudo desta pesquisa, o SEBRAELAB-MG, 

foi apresentado ao entrevistado a proposta de valor do espaço e feito alguns 

questionamentos quanto a veracidade dessa proposta, a utilização prevista para o 

espaço, as vantagens para o SEBRAE-MG em possuir um espaço de inovação 

dentro da instituição, a geração de negócios a partir do uso do espaço, a 

compreensão da finalidade do espaço por toda a instituição SEBRAE e por último 

sugestões para que o espaço possa ser melhor utilizado. 

 

Tidd et. al. (2008) esclarecem que “precisamos lembrar que é o nível de 
novidade percebido que importa; a novidade está no olho de quem a vê. ” 
Dessa forma pode-se perceber que, para que a organização crie ambientes 
propícios às atividades de inovação, cabe destacar a importância do líder e a 
sua percepção para definição de qual o tipo e o grau de inovação mais 
adequado à organização. 

 
Diante do exposto foi perguntando ao entrevistado a seguinte questão: “Qual a sua 

opinião sobre a proposta de valor do SEBRAELAB? Você considera que ela é 

oferecida a contento ou não? Justifique sua resposta. ”  

 

O SEBRAELAB foi desenvolvido para representar os seguintes conceitos: ser 
um espaço de experimentação; ser um espaço de extensão do atendimento 
SEBRAE; ser um espaço de compartilhamento; levar modernização e 
diferenciação na aproximação com o cliente; ser um espaço colaborativo (uso 
de voluntariado para a promoção das ações); ser um espaço de geração de 
negócios; ser um espaço de interação entre clientes; e apresentar 
dinamicidade e flexibilidade em sua ocupação (SEBRAE, 2017). 

 

Abaixo, representado nas tabelas, as respostas obtidas: 

 

Tabela 55  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional 

“Superintendente” 

Entrevistado Citações

SUP

"(...) ela está totalmente viva na minha opnião. Em alguns aspectos eu acho que 

ela poderá crescer ainda, por isso eu não colocaria todos eles no mesmo patamar 

em termos de utilização (...)."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 
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Tabela 56  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Analista 

Superintendência” 

Entrevistado Citações

ANL SUP
"Sim, creio que atende a proposta de ser um ambiente de estímulo à colaboração 

e ao desenvolvimento de ideias inovadoras."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 57  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Diretor 

Técnico” 

Entrevistado Citações

DIR TEC

"Eu acho que ela é muito precisa e representa aquilo que a gente tem como 

pensamento e ideia de está oferecendo. (...) temos que avançar para entregar na 

íntegra isso que está na proposta de valor, em especial aquelas atividades ligadas 

a geração de negócios. (...)"  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 58  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Gerentes 

Técnicos” 

Entrevistado Citações

GER TEC 1
"Concordo que ela é oferecida. (...) é um espaço de construção. O cliente chega e 

independente de vir ao SEBRAE MINAS, ele faz a utilização do espaço."

GER TEC 2

"Eu acho que ela é oferecida, mas é uma visão muito restrita das possibilidades 

que um espaço desse tem. (...) ele poderia ser utilizado também nessa parte do 

SEBRAE de desenvolvimento econômico (...)."

GER TEC 3
"Eu acho que sim. (...) eu acho que temos cumprido claramente o nosso objetivo 

traçado."

GER TEC 4

"Eu acho que sim. (...) o único ponto que a gente pode colocar como uma 

dificuldade é a flexibilização do uso (...). Acho que resume muito bem a proposta 

para que ele veio."

GER TEC 5

"Por ser muito novo acredito que o SEBRAELAB tem conseguido apresentar a 

maior parte dos seus elementos da proposta de valor. (...). Ainda não percebo o 

espaço como um local de colaboração e formação de redes de negócio de forma 

espontânea."

GER TEC 6
"(...) eu resumiria isso que você colocou, como algo fora do quadrado, sem limites, 

sem objeções, para que se possa criar."

GER TEC 7

"Bom, eu acho que ela é muito focalizada na questão da educação, na questão do 

conhecimento e pouco nessa questão de negócio. Eu não consigo enxergar o 

SEBRAELAB, ainda, como uma estrutura, uma ferramenta, uma proposta, de 

geração de novos negócios (...)."

GER TEC 8
"(...). Por enquanto eu acho que ele é mais um espaço físico. É motivador. A 

intenção é excelente, mas ainda não é uma realidade para o cliente."

GER TEC 9

"Eu acho que ela é oferecida sim. (...). Acho que ele ainda precisa melhorar essa 

capacidade de atração e co-criação ali dentro somente na relação de negócios. 

(...)."
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Entrevistado Citações

GER TEC 1
"Concordo que ela é oferecida. (...) é um espaço de construção. O cliente chega e 

independente de vir ao SEBRAE MINAS, ele faz a utilização do espaço."

GER TEC 2

"Eu acho que ela é oferecida, mas é uma visão muito restrita das possibilidades 

que um espaço desse tem. (...) ele poderia ser utilizado também nessa parte do 

SEBRAE de desenvolvimento econômico (...)."

GER TEC 3
"Eu acho que sim. (...) eu acho que temos cumprido claramente o nosso objetivo 

traçado."

GER TEC 4

"Eu acho que sim. (...) o único ponto que a gente pode colocar como uma 

dificuldade é a flexibilização do uso (...). Acho que resume muito bem a proposta 

para que ele veio."

GER TEC 5

"Por ser muito novo acredito que o SEBRAELAB tem conseguido apresentar a 

maior parte dos seus elementos da proposta de valor. (...). Ainda não percebo o 

espaço como um local de colaboração e formação de redes de negócio de forma 

espontânea."

GER TEC 6
"(...) eu resumiria isso que você colocou, como algo fora do quadrado, sem limites, 

sem objeções, para que se possa criar."

GER TEC 7

"Bom, eu acho que ela é muito focalizada na questão da educação, na questão do 

conhecimento e pouco nessa questão de negócio. Eu não consigo enxergar o 

SEBRAELAB, ainda, como uma estrutura, uma ferramenta, uma proposta, de 

geração de novos negócios (...)."

GER TEC 8
"(...). Por enquanto eu acho que ele é mais um espaço físico. É motivador. A 

intenção é excelente, mas ainda não é uma realidade para o cliente."

GER TEC 9

"Eu acho que ela é oferecida sim. (...). Acho que ele ainda precisa melhorar essa 

capacidade de atração e co-criação ali dentro somente na relação de negócios. 

(...)."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 59  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Analistas 

Técnicos” 

Entrevistado Citações

ANL TEC 1

"Eu considero que ela é muito boa, além disso tudo eu acho que também mostra 

ao cliente que o SEBRAE pode ser mais versátil, tanto nas suas estruturas físicas 

quanto na forma de atuação. (...). Eu acho que é bom sempre buscar mais, 

atingindo a totalidade ou próximo dela que foi proposto."

ANL TEC 2

"Eu acho que ela é oferecida em partes não toda ainda, por exemplo a questão da 

geração de negócios eu não vi ainda nehuma coisa que pudesse estar 

representada. Mas eu acho que está no caminho."

ANL TEC 3

"Eu considero que pelo estágio que ela se encontra ela é oferecida em partes, 

temos que avançar um pouco (...) talvez dois pontos que a gente precisa ainda 

avançar (...) é fomentar negócios. (...) a gente tem que pensar em algumas ações 

para intensificar a geração de negócios (...)."

ANL TEC 4
"Eu acho que ela é oferecida sim, só não sei se ela é utilizada da forma que eles 

esperavam (...)."

ANL TEC 5

"Uma proposta muito nobre, mas na minha visão não cumpre o que está na 

proposta. Atualmente pelo que eu citei está sendo usado como um espaço 

tradicional. (...)."

ANL TEC 6
"Eu acredito que sim. Eu só acho que para os colaboradores internos isso tem que 

ser mais trabalhado. (...)."

ANL TEC 7

"Eu vejo a proposta de valor de duas formas: preciso ter um conteúdo e um 

conhecimento forte, e criar valor para o meu cliente final. (...). A proposta inicial 

está sendo oferecida timidamente, eu acho que ela precisa ser mais 

potencializada. (...)."

ANL TEC 8
"A proposta de valor é sensacional (...). Eu acho que não está sendo oferecida em 

sua totalidade, falta a questão de geração de negócios (...)."

ANL TEC 9

"Acho que sim. Lógico que é um espaço para estender um atendimento do 

SEBRAE, mas eu creio que não é só para o cliente ter uma área para ser atendido 

e sim um compartilhamento, uma construção conjunta de ideias e inovações em 

prol do negócio. (...)."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 60  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Diretor 

Operacional” 

Entrevistado Citações

DIR OPR "(...). Acho que tudo que você falou, de certa forma, enxerguei alguma situação."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 
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Tabela 61  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Gerentes 

Operacionais” 

Entrevistado Citações

GER OPR 1
"Eu considero. (...). É um espaço que está percebendo que ele está sendo 

desejado por outras pessoas, por clientes do SEBRAE. (...)."

GER OPR 2

"Tenho convicção que ela é plenamente oferecida e cumpri fielmente o seu objetivo 

proposto e conseguiu colocar nossa instituição em um novo patamar, sendo 

reconhecido justamente pela sua proposta de valor (...)."

GER OPR 3

"Eu acho que ela é oferecida, tanto que será multiplicada para outros lugares. (...) o 

SEBRAELAB é um laboratório de experiência e a experiência é oferecida. (...) o 

SEBRAELAB não é só para pensar e experimentar coisas do SEBRAE para o 

cliente, temos que ser um espaço para buscar e estudar tendências (...). Temos 

que agregar esse valor ao SEBRAELAB, senão nós vamos ficar dando cursinho 

naquela sala e lá não é para isso."

GER OPR 4

"Acho que ainda não. (...) é um experimento, como se fosse uma luz, uma 

referência para poder avançar. (...). Nós temos o SEBRAELAB e não temos um 

programa de aceleração (...). Então a estrutura física não vai fazer a menor 

diferença."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 62  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Analistas 

Operacionais” 

Entrevistado Citações

ANL OPR 1

"Eu acredito que sim. (...). Eu não consigo avaliar, mas acho que a proposta de 

valor é bem coerente sim e principalmente quando isso começa a ser internalizado 

(...)."

ANL OPR 2

"É oferecida em partes. (...). Eu acho que a questão de compartilhamento é 

apicada bem, mas ainda falta ser um espaço de interação entre clientes, ser um 

espaço de geração de negócios. Eu ainda não vi negócios sendo criados, não 

escuto falar sobre negócios sendo gerados lá dentro (...)."

ANL OPR 3
"É oferecida sim. (...) é um atendimento inovador. Eu acho que isso foi um trabalho 

que está sendo muito bem construído nessa proposta. (...)."

ANL OPR 4

"A proposta é bem ampla, não sei dizer se é atendida com essa intensidade, mas 

ela é oferecida sim pelo espaço, principalmente quando a gente considera o 

público jovem. (...)."   
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 
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Tabela 63  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional 

“Consultores Externos” 

Entrevistado Citações

CONS EXT 1

"Eu acho que sim. (...) não sei em que grau (...). E é muito interessante a forma 

como as pessoas que estão utilizando, os empreendedores, principalmente, se 

portam de maneira diferente lá do aqui embaixo nas salas de aula. (...)."

CONS EXT 2
"Eu acho que sim. O que me chamou mais atenção foi o espaço de 

experimentação. (...)."

CONS EXT 3

"Eu acho que poderia ser mais utilizado se fosse um pouco mais acessível. Talvez 

se funcionasse em outro espaço com portas abertas e com um pouco mais de 

divulgação."

CONS EXT 4

"Nas vezes que utilizei o espaço fiz o papel de integração entre empresas e 

acredito que isso possa ser mais fortalecido. Uma aproximação entre usuários é 

interessante e gera bons resultados. (...)."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Ao final desta questão foi obtida a nuvem de palavras demonstrada abaixo: 

 

 
Figura 19 
Nuvem de palavras que representa a frequência de vocábulos para a questão - 
“Qual a sua opinião sobre a proposta de valor do SEBRAELAB? Você considera que 
ela é oferecida a contento ou não? ” 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 
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Em relação a nuvem de palavras acima, sob a análise de agrupamento por 

frequência das palavras, pode-se observar que as duas palavras mais citadas pelos 

respondentes foram “atendimento” e “valor”. Através da análise das palavras 

podemos perceber que os entrevistados enxergam a proposta de valor do 

SEBRAELAB fundamentada, principalmente, pelo fato do espaço oferecer ao cliente 

um atendimento diferenciado, inovador e que promove a geração de valor para o 

cliente SEBRAE MINAS. 

 

Depois de esclarecida a proposta de valor do SEBRAELAB e os questionamentos 

sobre o fato da proposta ser atendida em sua totalidade, foi averiguado através da 

pergunta: “Na sua opinião, a utilização do SEBRAELAB está sendo feita da forma 

prevista no seu projeto de idealização e criação, pelos colaboradores do SEBRAE?”. 

 

Buscou-se observar nessa pergunta o que cada entrevistado responderia com base 

na sua visão, cargo e função que ocupa no SEBRAE. As percepções estão 

apresentadas nas tabelas abaixo: 

 

Tabela 64  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional 

“Superintendente”  

Entrevistado Citações

SUP

"Não. Eu acho que ainda podemos melhorar essa parte. Temos um público restrito 

vivendo essa ideia de SEBRAELAB. Eu acho que tem que ser um pouco mais 

disseminado pela casa este conceito. A nossa área de Comunicação Integrada por 

exemplo, pode nos ajudar nesse processo (...) todos nós usamos um pouco a 

linguagem do Design Thinking para novos projetos, novas iniciativas, novas 

propostas, tudo isso pode ser jogado lá para dentro (...)."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 65  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Analista 

Superintendência” 

Entrevistado Citações

ANL SUP
"Não conheço o projeto de idealização e criação do SEBRAELAB, por isso não 

posso opinar."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 
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Tabela 66  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Diretor 

Técnico” 

Entrevistado Citações

DIR TEC

"Eu não tenho dúvida disso. (...) eventualmente pode estar até sendo usado para 

outras finalidades, pois de fato virou um espaço meio atrativo. Porém ele também 

vem cumprido o seu objetivo."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 67  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Gerentes 

Técnicos” 

Entrevistado Citações

GER TEC 1

"Acho que sim. Minha preocupação é com os colaboradores que estão no interior, 

não sei se eles conseguem explicar o que é o espaço por não estarem vivendo, 

não sei se a informação chega do jeito que precisa."

GER TEC 2 "Sim."

GER TEC 3

"Eu acho que sim. O grande desafio é a gente aumentar essa interação em termos 

de mais colaboradores, mais unidades participando do SEBRAELAB. O que eu 

vejo hoje é a unidade de educação, inovação, Regional Centro envolvidas (...). Eu 

acho que o grande desafio é que as outras unidades também entendam que o 

SEBRAELAB é do SEBRAE e que levem desafios (...)."

GER TEC 4

"Eu não sei se todos os colaboradores conhecem de falto qual é a proposta e para 

o que ele veio. Tudo que é novo desperta essa inquietação. Algumas pessoas 

falam que bacana que isso está funcionando e outras falam que é um espaço que 

existe ali (...). Nós que estamos muito próximos do projeto que enxergamos o real 

valor (...)."

GER TEC 5
"(...) na minha opnião o SEBRAELAB entrega gradualmente resultados conforme 

planejado."

GER TEC 6

"(...) a sensação que eu tenho é que o espaço é muito utilizado por pessoas da 

escola do SEBRAE, o que mostra que realmente precisamos pensar na 

diferenciação de gerações (...)"

GER TEC 7

"Pergunta complicada, porque eu não conheço o projeto idealizado (...) mas eu 

acho que parte da proposta de valor está sendo atendida. Talvez ainda com uma 

baixa utilização em termos de demanda (...). Eu acho que poderia ser mais, é um 

caminho. (...) de acordo com o momento a gente utiliza de forma correta. (...) o 

que eu entendo é que nós estamos caminhando como um espaço de mais 

utilização, de mais ocupação do SEBRAELAB (...)."

GER TEC 8

"Não. (...) ninguém está com tempo. (...) e essa informação do que ele pode 

proporcionar ainda precisa melhorar. (...) não sei se ele tem que ir mais pra dentro 

ou mais pra fora. Se é os dois. Ainda falta uma liga."

GER TEC 9

"Pelos colaboradores eu acho que não, porque o SEBRAE padece de um mal que 

a estrutura matricial dele não funciona na plenitude. Se ela funcionasse, o espaço 

seria mais ocupado (...). (...) eu acho que precisa ter uma discussão de diretoria 

com os próprios gerentes e com o escopo gerencial, se é pra usar e de que forma 

a gente vai ocupar aquele espaço (...).  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 
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Tabela 68  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Analistas 

Técnicos” 

Entrevistado Citações

ANL TEC 1
"Eu não tenho conhecimento que está sendo usado pelos colaboradores de forma 

para os trabalhos internos. Eu tenho visto mais para o cliente (...)."

ANL TEC 2
"Eu acho que sim. É uma estrutura ainda muito recente, eu acho que a partir do 

momento que as pessoas passam a conhecer eu acho que sim."

ANL TEC 3

"Pelos colaboradores eu acho que a gente ainda tem muita coisa para explorar. 

(...) estrategicamente decidiu-se dar um foco para o cliente, mas já está previsto 

que essas metodologias que a gente está testando para os clientes serão 

utilizadas para os colaboradores. (...). Para uso do espaço é preciso ter métodos e 

ferramentas (...)."

ANL TEC 4 "Não tenho esse dado."

ANL TEC 5

"Na minha opnião não. (...) não sei se é falta de divulgação, na verdade é um 

problema que eu não pensei sobre, mas não vejo utilização, náo vejo as pessoas 

sugerindo (...)."

ANL TEC 6

"Eu acho que ainda está muito voltado para o público externo. (...) nós 

colaboradores que vamos fazer aquele espaço vivo (...) as pessoas não 

conseguem perceber o potencial que lá pode ter."

ANL TEC 7
"Não. Acho que ainda é muito tímido. (...) a gente precisa evoluir nas nossas 

soluções para potencializar o SEBRAELAB e por falta de conhecimento."

ANL TEC 8

"Não sei dizer. Acho que da parte de quem trabalha com ele tem tido um esforço 

(...). Com relação aos outros colaboradores que não tem essa interface, não sei 

dizer se estão vendo o SEBRAELB somente como um espaço bonito de 

capacitação."

ANL TEC 9

"(...) acho que o espaço tem que ser usado além de uma reunião, de um 

atendimento ao cliente, mas um espaço diferenciado para ser utilizado para 

construção (...)"

 

ANL TEC 3

"Pelos colaboradores eu acho que a gente ainda tem muita coisa para explorar. 

(...) estrategicamente decidiu-se dar um foco para o cliente, mas já está previsto 

que essas metodologias que a gente está testando para os clientes serão 

utilizadas para os colaboradores. Para uso do espaço é preciso ter métodos e 

ferramentas (...)."

ANL TEC 4 "Não tenho esse dado."

ANL TEC 5

"Na minha opnião não. (...) não sei se é falta de divulgação, na verdade é um 

problema que eu não pensei sobre, mas não vejo utilização, náo vejo as pessoas 

sugerindo (...)."

ANL TEC 6

"Eu acho que ainda está muito voltado para o público externo. (...) nós 

colaboradores que vamos fazer aquele espaço vivo (...) as pessoas não 

conseguem perceber o potencial que lá pode ter."

ANL TEC 7
"Não. Acho que ainda é muito tímido. (...) a gente precisa evoluir nas nossas 

soluções para potencializar o SEBRAELAB e por falta de conhecimento."

ANL TEC 8

"Não sei dizer. Acho que da parte de quem trabalha com ele tem tido um esforço 

(...). Com relação aos outros colaboradores que não tem essa interface, não sei 

dizer se estão vendo o SEBRAELAB somente como um espaço bonito de 

capacitação."

ANL TEC 9

"(...) acho que o espaço tem que ser usado além de uma reunião, de um 

atendimento ao cliente, mas um espaço diferenciado para ser utilizado para 

construção (...)."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 69  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Diretor 

Operacional” 

Entrevistado Citações

DIR OPR 

"Acho que não está sendo utilizado por todos, talvez pudesse ter uma amplitude 

maior de colaboradores. (...) mas é difícil traduzir a visão deles no sentido do que 

se pode utilizar. (...) uma parte está utilizando, as unidades vinculadas ao 

SEBRAELAB - em especial as unidades de inovação, educação e a Regional 

Centro, e as demais deveriam ser convidadas a participarem. Mas os 

protagonistas deveriam ser incumbidos de fazer os convites, seria interessante 

essa percepção."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 
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Tabela 70  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Gerentes 

Operacionais” 

Entrevistado Citações

GER OPR 1

"(...) Eu acho que ele pode ser mais usado pelos colaboradores, ainda tem 

pessoas que talvez não enxergaram o potencial que o SEBRAELAB tem e o que 

ele pode oferecer. Por outro lado também, o SEBRAELAB está tendo uma 

intensidade muito grande de ação para o cliente e as vezes a gente não tem tempo 

ou não tem espaço disponível para que o funcionário do SEBRAE use ele com 

uma frequência maior (...)."  

GER OPR 2
"(...) a percepção é que sim, principalmente através das unidades envolvidas, 

unidades de inovação, atendimento, educação e a Regional Centro (...)."

GER OPR 3

"(...) eu utilizo muito, a minha equipe utiliza muito, então não vou falar pelos outros 

porque eu não sei qual a proposta que eles estão fazendo lá. (...) mas eu vejo que 

ele é muito utilizado."

GER OPR 4

"(...) eu acho que esse espaço é bem limitado, bastante acanhado. Com uma 

estrutura daquele tamanho acho que o espaço ficou bastante acanhado (...). Daqui 

a pouco a gente corre o risco de, nem do ponto de vista estrutural não ser 

referência para colaboração."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 71  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Analistas 

Operacionais” 

Entrevistado Citações

ANL OPR 1 "Eu ouço falar pouco das pessoas que fazem uso internamente (...)."

ANL OPR 2

"(...) eu vou pouco no SEBRAELAB. Mas eu já estive no prédio do SEBRAE várias 

vezes e acho que o espaço ainda é ocioso. É um espaço bonito, moderno, mas 

acho que falta ter ações programadas semanalmente ou diariamente e ter um 

processo bem definido. (...) ainda falta uma ferramenta ou processo para que 

possamos mapear isso daí, ver se está funcionando ou não. Principalmente uma 

mensuração do uso da parte dos colaboradores (...)."

ANL OPR 3

"Acredito que menos nesse primeiro momento (...). Depois que todas as soluções 

forem pilotadas e entrarem num calendário, em uma programação anual, vamos 

visualizar outros espaços e outras oportunidades para os próprios colaboradores 

utilizarem (...)."

ANL OPR 4

"Acredito que sim. Talvez seria interessante analisar a agenda de utilização do 

espaço para ver e medir a ociosidade desse espaço versus a capacidade de 

utilização (...)."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 
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Tabela 72  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional 

“Consultores Externos” 

Entrevistado Citações

CONS EXT 1
"Me parece que sim. Eu vejo que na maior parte das vezes que venho aqui está 

acontecendo alguma coisa lá (...)."

CONS EXT 2
"Como tem menos de um ano de concepção de espaço eu vejo que ele é pouco 

utilizado. Porém quando é utilizado, é bem utilizado (...)."

CONS EXT 3
"Acho que sim, mas por enquanto funciona somente com o apoio do SEBRAE. 

Falta mais divulgação."

CONS EXT 4 "Acho que sim."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Ao final desta questão foi obtida a nuvem de palavras demonstrada abaixo: 

 

 
Figura 20 
Nuvem de palavras que representa a frequência de vocábulos para a questão - “Na 
sua opinião, a utilização do SEBRAELAB está sendo feita da forma prevista no seu 
projeto de idealização e criação, pelos colaboradores do SEBRAE? ” 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Em relação a nuvem de palavras acima, sob a análise de agrupamento por 

frequência das palavras, pode-se observar que as duas palavras mais citadas pelos 

respondentes foram “soluções” e “estrutura”. Através da análise das palavras 
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podemos perceber certo “incômodo” com relação a utilização do espaço. Pode-se 

identificar em várias respostas citações com relação a ociosidade da estrutura e 

ausência de metodologias/soluções para atuar junto ao cliente dentro do espaço. 

Passando para o âmbito organizacional, a entrevista buscou extrair da percepção do 

entrevistado a percepção sobre as vantagens em possuir um espaço de inovação 

dentro da instituição, através da seguinte pergunta: “Para você, quais as principais 

vantagens para o SEBRAE em possuir um espaço como o SEBRAELAB? ”. As 

respostas obtidas emergem nas tabelas abaixo: 

 

Tabela 73  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional 

“Superintendente” 

Entrevistado Citações

SUP

"(...) fortalece esse conceito do SEBRAE MINAS como referência para o Brasil e 

para os demais estados como referência em inovação. (...) traz para o SEBRAE 

um quê de modernidade, reforçando a ideia de sermos uma empresa de 

desenvolvimento de pequenos negócios que trabalha com informação e 

conhecimento. (...) ajuda a reforçar o fato de que o serviço prestado aqui é 

moderno e inovador."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 74  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Analista 

Superintendência” 

Entrevistado Citações

ANL SUP

"(...) o funcionamento do SEBRAELAB propicia ao SEBRAE MINAS uma 

adequação do atendimento ao perfil de clientes mais inovadores, atraindo-os para 

discutir a idealização e planejamento de seus negócios."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 75  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Diretor 

Técnico” 

Entrevistado Citações

DIR TEC

"(...) ajudar o SEBRAE nesse reposionamento de mercado, na conexão com esse 

novo público que está aí, esse novo perfil de empreendedores. O SEBRAELAB 

reforça a nossa estratégia de posicionamento (...)"  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 
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Tabela 76  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Gerentes 

Técnicos” 

Entrevistado Citações

GER TEC 1 "Convida públicos diferentes para dentro do SEBRAE (...)"

GER TEC 2

"(...) poder prestar um atendimento diferenciado na medida em que o espaço do 

SEBRAELAB possibilita trabalhar a criatividade e a colaboração, coisas que em 

outros espaços a gente teria dificuldade (...)."

GER TEC 3 "É um novo SEBRAE trazendo ferramentas ágeis e modernas para o cliente (...)."

GER TEC 4

"A principal vantagem é a gente estar mais próximo do nosso cliente promovendo 

essa empatia. (...). O SEBRAELAB aproxima e nos aproxima mais do usuário e do 

nosso cliente (...) traz esse arejamento de que o SEBRAE é capaz de pensar e 

propor coisas novas e inovadoras (...)."

GER TEC 5

"O SEBRAE tem uma oportunidade de testar novas formas de atendimento e de 

relacionamento com um público diferente sem ter que romper com as formas de 

atendimento tradicionais da organização."

GER TEC 6
"Mostra uma ação de vanguarda, de receptividade de geração (...). O SEBRAELAB 

é parte integrante dessa nova mentalidade do próprio SEBRAE."

GER TEC 7

"Facilidade de você utilizar aquela estrutura, de tentar um momento de 

colaboração, co-construção da equipe. (...). Ela viabiliza uma nova forma de fazer 

do SEBRAE, a história da criação, da participação, envolver mais pessoas, das 

pessoas estarem mais próximas umas das outras. (...). Ele tem uma proposta de 

valor muito diferente do modelo tradicional, então nos força, inclusive, a diminuir ou 

a pensar em construir não de cima para baixo, e sim horizontalmente. Eu acho que 

é uma proposta de mudança de valor, inclusive de cultura (...)."

GER TEC 8

"(...) incentiva os colaboradores a pensarem diferente (...) a proposta dele é tão 

bacana que existe isso aqui dentro, começa na cabeça do cliente a fazê-lo mudar 

de ideia quanto ao SEBRAE (...)."

GER TEC 9

"(...) a questão da ocupação. Quando o SEBRAE coloca isso como um espaço, 

um local físico para que as pessoas se encontrem e discutam o novo, disruptivo, 

cria uma referência. (...). Então primeiro é a referência (...), segundo obriga toda a 

casa a começar a pensar nesse público que a gente sabia que existia, mas não 

tinha contato. (...) o SEBRAE se torna um lugar mais vivo, inovador, flexível (...)."
 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 77  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Analistas 

Técnicos” 

Entrevistado Citações

ANL TEC 1

"Eu acho que mostra para os parceiros, para o cliente, para sociedade que o 

SEBRAE pode ser mais leve. (...). Pelo menos que o SEBRAE está com uma 

intenção de se atualizar, de se modernizar (...)."

ANL TEC 2

"(...) é um espaço realmente propenso a pensar em inovação, a pensar em formas 

diferenciadas, a pensar em produtos diferenciados, em serviços diferenciados, não 

só para o público externo como também internamente (...)."

ANL TEC 3

"Primeiro é posicionar a instituição como uma instituição moderna, o SEBRAE 

como um todo, é uma instituição tradicional e torna-se necessário ter espaços 

como esse para posicionar como uma instituição de vanguarda (...)."

ANL TEC 4
"Eu acho que é um espaço modular. Ele é flexível de acordo com a necessidade 

do cliente, é moderno, aconchegante e segue as tendências."

ANL TEC 5

(...) eu acho que esses espaços, se bem utilizados, eles acabam captando um 

público que é mais antenado, gerações mais novas, tira aquela cara de SEBRAE 

cartesiano e tradicional (...)."

ANL TEC 6
"(...) é uma tendência mundial. Grandes empresas já tem esse espaço, eles veem 

com certeza um retorno em cima disso se bem utilizado (...)."

ANL TEC 7

"Esses ambientes disruptivos trazem pioneirismo, então é uma oportunidade de 

fazer de forma diferente. (...). Acredito que o espaço tem que servir para abrir as 

possibilidades de negócios, mas a gente tem que saber utilizá-lo."

ANL TEC 8
"(...) acho que é importantíssimo a possibilidade de oferecer coisas diferentes para 

esse tipo de cliente, é essencial para o SEBRAE."

ANL TEC 9

"(...) O SEBRAELAB mostra que o SEBRAE está preocupado como inserir um 

espaço que remete a questão da inovação, o que é o Design Thinking, um espaço 

para se trabalhar. Nesse aspecto o SEBRAE está muito engessado, mas está 

trabalhando para mudar. O SEBRAELAB é a própria mudança e todos precisamos 

mudar pois o mercado está pedindo e precisamos adaptar o mercado (...)."
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Entrevistado Citações

ANL TEC 1

"Eu acho que mostra para os parceiros, para o cliente, para sociedade que o 

SEBRAE pode ser mais leve. (...). Pelo menos que o SEBRAE está com uma 

intenção de se atualizar, de se modernizar (...)."

ANL TEC 2

"(...) é um espaço realmente propenso a pensar em inovação, a pensar em formas 

diferenciadas, a pensar em produtos diferenciados, em serviços diferenciados, não 

só para o público externo como também internamente (...)."

ANL TEC 3

"Primeiro é posicionar a instituição como uma instituição moderna, o SEBRAE 

como um todo, é uma instituição tradicional e torna-se necessário ter espaços 

como esse para posicionar como uma instituição de vanguarda (...)."

ANL TEC 4
"Eu acho que é um espaço modular. Ele é flexível de acordo com a necessidade 

do cliente, é moderno, aconchegante e segue as tendências."

ANL TEC 5

(...) eu acho que esses espaços, se bem utilizados, eles acabam captando um 

público que é mais antenado, gerações mais novas, tira aquela cara de SEBRAE 

cartesiano e tradicional (...)."

ANL TEC 6
"(...) é uma tendência mundial. Grandes empresas já tem esse espaço, eles veem 

com certeza um retorno em cima disso se bem utilizado (...)."

ANL TEC 7

"Esses ambientes disruptivos trazem pioneirismo, então é uma oportunidade de 

fazer de forma diferente. (...). Acredito que o espaço tem que servir para abrir as 

possibilidades de negócios, mas a gente tem que saber utilizá-lo."

ANL TEC 8
"(...) acho que é importantíssimo a possibilidade de oferecer coisas diferentes para 

esse tipo de cliente, é essencial para o SEBRAE."

ANL TEC 9

"(...) O SEBRAELAB mostra que o SEBRAE está preocupado como inserir um 

espaço que remete a questão da inovação, o que é o Design Thinking, um espaço 

para se trabalhar. Nesse aspecto o SEBRAE está muito engessado, mas está 

trabalhando para mudar. O SEBRAELAB é a própria mudança e todos precisamos 

mudar pois o mercado está pedindo e precisamos adaptar o mercado (...)."
 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 78  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Diretor 

Operacional” 

Entrevistado Citações

DIR OPR 
"Acho superbacana ter um lugar para experimentar, para pilotar, para ter a troca de 

ideias (...)."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 79  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Gerentes 

Operacionais” 

Entrevistado Citações

GER OPR 1

"(...) ele tem um simbolismo muito grande para o SEBRAE nessa questão da 

entrada na temática da inovação. (...). Não adianta a gente falar de inovação se a 

gente não mostrar para as pessoas que nós somos uma empresa que tem no seu 

dia a dia espaços que sejam inovadores, que tenha conteúdo que seja inovador. 

(...) mas eu acho que a cultura do SEBRAELAB tem que transbordar pelo 

SEBRAE como um todo (...)."

GER OPR 2

"É se consolidar, mesmo com 45 anos , como instituição de vanguarda que é 

referência na educação, que é referência no empreendedorismo e se nivelar as 

principais instituições de educação do mundo em relação ao que é aplicado hoje, 

em relação à proposta de valor, ao negócio e as soluções ágeis e modernas."

GER OPR 3
"(...) posicionamento institucional frente ao tema da inovação. (...) ambiente para 

que os jovens possam vir até o SEBRAE (...)."

GER OPR 4 "(...) mostrar que a gente está acompanhando algumas tendências."
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Entrevistado Citações

GER OPR 1

"(...) ele tem um simbolismo muito grande para o SEBRAE nessa questão da 

entrada na temática da inovação. (...). Não adianta a gente falar de inovação se a 

gente não mostrar para as pessoas que nós somos uma empresa que tem no seu 

dia a dia espaços que sejam inovadores, que tenha conteúdo que seja inovador. 

(...) mas eu acho que a cultura do SEBRAELAB tem que transbordar pelo 

SEBRAE como um todo (...)."

GER OPR 2

"É se consolidar, mesmo com 45 anos , como instituição de vanguarda que é 

referência na educação, que é referência no empreendedorismo e se nivelar as 

principais instituições de educação do mundo em relação ao que é aplicado hoje, 

em relação à proposta de valor, ao negócio e as soluções ágeis e modernas."

GER OPR 3
"(...) posicionamento institucional frente ao tema da inovação. (...) ambiente para 

que os jovens possam vir até o SEBRAE (...)."

GER OPR 4 "(...) mostrar que a gente está acompanhando algumas tendências."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 80  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Analistas 

Operacionais” 

Entrevistado Citações

ANL OPR 1
"Se posicionar na vanguarda da pulverização de uma cultura de compartilhamento 

aonde nós somos os únicos donos do conhecimento (...)."

ANL OPR 2

"Eu acho que a maior vantagem é trazer maior mobilização, hoje as nossas 

estruturas são bem formais, e aí se a gente pensar assim uma sala de aula para 

criar ideias às vezes ela não vai fluir tão bem, e o SEBRAELAB proporciona isso. 

(...) o grande valor do espaço é mostrar a parte moderna, a parte das startups, a 

parte que a gente pode entrar nesse mundo e ter condições de estar nesse 

mundo."

ANL OPR 3

"(...) A forma de ocupação dele é bem livre, tudo é fisicamente móvel, permitindo 

com que a gente possa propor o que a gente quiser ali dentro, eu acho essencial 

ter isso dentro do SEBRAE e não buscar isso fora, muito pelo contrário trazer para 

dentro, ser realmente esse conector tanto do próprio cliente quanto dos parceiros. 

Permitir essa aproximação é essencial."

ANL OPR 4

"A vantagem é justamente conseguir operacionalizar algo contemporâneo como o 

Design Thinking e outras propostas de aprendizagem coletiva, para o trabalho 

colaborativo em um ambiente com menos hierarquia. (...) aproxima muito o 

SEBRAE de outros empreendedores ou possíveis empreendedores que estão 

querendo desenvolver novas ideias ou já tem ideia e precisam desse espaço 

diferenciado para poder alavancar (...)."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 81  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional 

“Consultores Externos” 

Entrevistado Citações

CONS EXT 1

"Eu acho que é uma resposta do SEBRAE para mudar a percepção do 

empreendedor, do que está mudando no mundo dos negócios e o SEBRAE 

sinaliza como ele está tentando observar estas mudanças (...)."

CONS EXT 2

"(...) Estar dentro do SEBRAE um espaço desse é uma forma de entender que 

também estamos atentos às mudanças de mercado e nos adaptando à nova 

forma de pensar que o negócio está pedindo. (...)."

CONS EXT 3

"Dá um ar de modernidade a entidade (...) vai contribuir muito para essa 

modernização e aproximar um público que está crescendo muito em Belo 

Horizonte."

CONS EXT 4

"(...) se posicionar como uma entidade que busca levar a inovação para seus 

clientes. (...) um espaço para testar novas metodologias. (...) incentivar seus 

colaboradores internos e externos a agir com foco em novas ferramentas, novos 

olhares sobre a inovação."
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Entrevistado Citações

CONS EXT 1

"Eu acho que é uma resposta do SEBRAE para mudar a percepção do 

empreendedor, do que está mudando no mundo dos negócios e o SEBRAE 

sinaliza como ele está tentando observar estas mudanças (...)."

CONS EXT 2

"(...) Estar dentro do SEBRAE um espaço desse é uma forma de entender que 

também estamos atentos às mudanças de mercado e nos adaptando à nova 

forma de pensar que o negócio está pedindo. (...)."

CONS EXT 3

"Dá um ar de modernidade a entidade (...) vai contribuir muito para essa 

modernização e aproximar um público que está crescendo muito em Belo 

Horizonte."

CONS EXT 4

"(...) se posicionar como uma entidade que busca levar a inovação para seus 

clientes. (...) um espaço para testar novas metodologias. (...) incentivar seus 

colaboradores internos e externos a agir com foco em novas ferramentas, novos 

olhares sobre a inovação."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Ao final desta questão foi obtida a nuvem de palavras demonstrada abaixo: 

 

 
Figura 21 
Nuvem de palavras que representa a frequência de vocábulos para a questão - 
“Para você, quais as principais vantagens para o SEBRAE em possuir um espaço 
como o SEBRAELAB? ” 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Em relação a nuvem de palavras acima, sob a análise de agrupamento por 

frequência das palavras, pode-se observar que as palavras mais citadas pelos 

respondentes foram “atendimento”, “pensar”, “diferente”, “ideias”, “referência”, 

“tradicional”, “vantagem” e “empreendedores”. Através da análise das palavras 

podemos perceber que todos os entrevistados valorizam o fato de ter um espaço de 

inovação, como o SEBRAELAB, dentro da organização. Este fato posiciona o 
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SEBRAE MINAS como uma instituição de vanguarda e que, busca cada vez mais 

aproximar dos empreendedores com temas atuais. 

 

A respeito do conhecimento acerca da geração de negócios após a construção do 

espaço, questionou-se ao entrevistado a seguinte questão: “Você saberia mensurar 

se houve a geração de negócios a partir do uso do espaço? ”. 

 

As respostas obtidas estão representadas nas tabelas abaixo: 

 

Tabela 82 

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional 

“Superintendente” 

Entrevistado Citações

SUP "Não tenho esse dado. Eu acho até muito interessante levantar isso (...)."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 83  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Analista 

Superintendência” 

Entrevistado Citações

ANL SUP
"Não saberia. O que percebo é que o espaço está frequentemente vazio ou 

subutilizado."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 84  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Diretor 

Técnico” 

Entrevistado Citações

DIR TEC
"Eu não sei mensurar. Acredito que deva ter existido porque foram muitas 

atividades ali (...)."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 85  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Gerentes 

Técnicos” 

Entrevistado Citações

GER TEC 1 "Novos contatos sim, novos negócios não sei (...)."

GER TEC 2 "Não acompanho os resultados (...)."

GER TEC 3
"Com certeza sim. (...). Eu não tenho dúvida nenhuma de que foram gerados 

grandes negócios dentro do SEBRAELAB (...)."

GER TEC 4 "Não sei te falar."

GER TEC 5
"Não. (...) pode ter surgido alguma oportunidade de relacionamento para novos 

negócios (...)."

GER TEC 6
"Não. Ainda está muito recente (...). É um curto espaço de tempo para se pensar 

em negócios (...)."

GER TEC 7

"Não. (...) o SEBRAELAB talvez não é um espaço para isso. Pode ser que num 

modelo de startup, ou em outro modelo o SEBRAELAB seja extremamente 

interessante. Que o foco não seja só em negócios, mas construir rede de 

colaboração (...)."

GER TEC 8 "Não. Não sei."

GER TEC 9
"Eu não sei, porque não tem indicador. (...) mas eu não tenho dúvida que 

aconteceram negócios ali."
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Entrevistado Citações

GER TEC 1 "Novos contatos sim, novos negócios não sei (...)."

GER TEC 2 "Não acompanho os resultados (...)."

GER TEC 3
"Com certeza sim. (...). Eu não tenho dúvida nenhuma de que foram gerados 

grandes negócios dentro do SEBRAELAB (...)."

GER TEC 4 "Não sei te falar."

GER TEC 5
"Não. (...) pode ter surgido alguma oportunidade de relacionamento para novos 

negócios (...)."

GER TEC 6
"Não. Ainda está muito recente (...). É um curto espaço de tempo para se pensar 

em negócios (...)."

GER TEC 7

"Não. (...) o SEBRAELAB talvez não é um espaço para isso. Pode ser que num 

modelo de startup, ou em outro modelo o SEBRAELAB seja extremamente 

interessante. Que o foco não seja só em negócios, mas construir rede de 

colaboração (...)."

GER TEC 8 "Não. Não sei."

GER TEC 9
"Eu não sei, porque não tem indicador. (...) mas eu não tenho dúvida que 

aconteceram negócios ali."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 86  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Analistas 

Técnicos” 

Entrevistado Citações

ANL TEC 1 " Não sei. (...) seria uma boa mensuração."

ANL TEC 2 "Não sei."

ANL TEC 3
"Sim. (...) alguns projetos que eu acompanhei tiveram a geração de negócios 

através dessas parcerias (...)."

ANL TEC 4 "Não sei mensurar."

ANL TEC 5
"(...) Não tenho essa informação porque não faz parte do meu radar. (...). Não acho 

que foi isso que aumentou ou diminuiu a geração de negócios no SEBRAE (...)."

ANL TEC 6
"Eu não consigo mensurar porque eu não tenho acesso a essas informações, mas 

eu acredito que sim (...)."

ANL TEC 7

"Eu não sei ainda se negócios estão sendo gerados ali (...) mas já devem ter, 

porque as oficinas por exemplo Canvas estão feitas lá (...) e tudo isso para gerar 

negócios."

ANL TEC 8
Mensurar não. (...) saber se realmente teve geração de negócios e quanto seria 

não temos."

ANL TEC 9

"Não tenho essa informação, até porque os trabalhos que eu realizei foram com 

empresários que já atuam no ramo, portanto não sei te falar se houve algum 

contato, se houve a geração de algum negócio, mas é lógico que eles saíram dali 

diferentes do que entraram (...)."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 
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Tabela 87  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Diretor 

Operacional” 

Entrevistado Citações

DIR OPR 
"Sim. Na própria Feira do Empreendedor teve depoimento de um empresário 

participando por dois dias e conseguiu, segundo ele gerar uma parceria (...)."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 88  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Gerentes 

Operacionais” 

Entrevistado Citações

GER OPR 1

"Certamente. Talvez não saiba agora de pronto te precisar ou citar alguma coisa 

mais significativa. (...). Eu acredito que, se não for assim talvez ele não cumpra o 

papel dele, é que diariamente deva gerar valor para o mercado em função de todas 

essas conexões que ele se propõe a fazer (...)."

GER OPR 2
"(...) eu não saberia. Não tenho essa informação, mas acredito que pelo nível de 

ocupação percebido a chance é muito grande."  

Entrevistado Citações

GER OPR 1

"Certamente. Talvez não saiba agora de proonto te precisar ou citar alguma coisa 

mais significativa. (...). Eu acredito que, se não for assim talvez ele não cumpra o 

papel dele, é que diariamente deva gerar valor para o mercado em função de todas 

essas conexões que ele se propõe a fazer (...)."

GER OPR 2
"(...) eu não saberia. Não tenho essa informação, mas acredito que pelo nível de 

ocupação percebido a chance é muito grande."

GER OPR 3
"Pra mim sim. (...). Acredito que não tem como gerar valor sem a geração de 

novos negócios (...) é uma ferramenta, é um meio, não o fim."

GER OPR 4 "(...) acredito que sim. (...) mas eu não sei medir esses números não."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 89  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Analistas 

Operacionais” 

Entrevistado Citações

ANL OPR 1 "Não sei."

ANL OPR 2

"Não. (...) eu acho que as pessoas que se conectam ali não vão para frente, ou 

então a gente não tem ferramentas que proporcionem isso e, consequentemente 

não tem esse tipo de controle."

ANL OPR 3
"Eu não sei mensurar, mas eu acredito que sim. Muito em função das soluções 

que a gente criou (...)."

ANL OPR 4 "Não saberia dizer. (...) foi gerado relações de negócios (...)."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 
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Tabela 90  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional 

“Consultores Externos” 

Entrevistado Citações

CONS EXT 1

"Sim, pelo menos uma experiência que eu vi como mentor o projeto propunha 

gerar novos negócios e interação entre empreendedores de uma mesma cadeia e 

o que eu vi foi essa turma começando a desenvolver produtos comuns e 

compartilhar ideias. E eu percebi parceiros comerciais fechando negócios."

CONS EXT 2 "Particularmente no caso de alguns projetos, sim (...)."

CONS EXT 3 "Não de forma concreta, não consegui fazer um acompanhamento (...)."

CONS EXT 4
"Sim houve. Tivemos algumas parcerias entre empresas que usaram o espaço 

conosco."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Ainda no âmbito organizacional, foi solicitado ao entrevistado que respondesse ao 

seguinte questionamento: “Você acredita que toda a instituição SEBRAE 

compreende o objetivo e a finalidade de utilização do espaço SEBRAELAB? ”. 

 

As respostas obtidas estão representadas nas tabelas abaixo: 

 

Tabela 91  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional 

“Superintendente” 

Entrevistado Citações

SUP
"Definitivamente não. Eu acho que temos que comunicar mais (...) a grande 

maioria não sabe sobre a devida utilização e o devido significado do SEBRAELAB."
 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 92  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Analista 

Superintendência” 

Entrevistado Citações

ANL SUP
"Creio que não. (...) é necessário um investimento em endomarketing sobre o 

SEBRAELAB."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 
 



127 

 

 

Tabela 93  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Diretor 

Técnico” 

Entrevistado Citações

DIR TEC

"(...) é muito difícil conseguir comunicar e informar a todos os colaboradores com o 

mesmo grau de precisão. Acredito que as principais pessoas envolvidas saibam 

exatamente a que se propõe o SEBRAELAB (...)."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 94  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Gerentes 

Técnicos” 

Entrevistado Citações

GER TEC 1

"Ainda não. Principalmente quem não está vivenciando o espaço, a informação é 

mais difícil de chegar (...) as pessoas precisam vivenciar o espaço para entender. 

As pessoas que já entendem o que é fazem elogios sobre as possibilidades que o 

espaço permite. As que não conhecem eleogiam os móveis."

GER TEC 2

"Não. (...). Talvez o SEBRAELAB possa ser uma oportunidade para a gente 

mostrar para as pessoas o que a gente faz, porque muita gente não compreende. 

(...) eu acho que só da gente apresentar o conceito do jeito que você leu e que as 

pessoas compreendam isso que está escrito, já ajudaria muito (...)."

GER TEC 3

"Não, eu acho que toda a casa ainda não. Eu acho que ainda tem pessoas, tem 

unidades que ainda veem como espaço bonitinho e coloridinho. (...) o conceito já 

está difundido, mas falta uma melhor utilização por parte de todo mundo (...)."

GER TEC 4

"Isso ainda não está na veia de todo mundo. Muitas pessoas não sabem para o 

que ele serve e não conhecem esses conteúdos. Esse é um grande desafio que a 

gente tem (...)."

GER TEC 5
"Não. As pessoas reconhecem o SEBRAELAB, acham interessante a proposta, 

mas não compreendem objetivamente qual o objetivo e a finalidade (...)."

GER TEC 6
"Eu acredito que não. Pois a própria ideia do SEBRAELAB é a quebra de 

paradigma e quando você tem quebra de algo pe porque alguém desconhece (...)."

GER TEC 7

"(...) o SEBRAE é realmente completo e complexo, então se as pessoas não tem 

curiosidade de buscarem se informar, de entender, talve elas não tenham um 

entendimento exato do que realmente o que o SEBRAELAB se propõe. (...) as 

pessoas conhecem, elas têm ideia do que acontece lá, mas eu acho que elas não 

têm ideia do que elas poderiam utilizar usando aquela estrutura (...) temos que 

tomar um certo cuidado de querer também empurrar demais uma proposta de 

valor. É aquela história do Design Thinking, não adianta a gente empurrar uma 

coisa para o cliente e a demanda não existir (...)."

GER TEC 8

"Não. Acho que não existe espaço para mostrar. (...) nós mesmos das unidades 

técnicas será que todos sabem a finalidade? Tenho minhas dúidas (...) se 

olharmos para o interior tem muita gente que vem muito pouco ou que escuta 

muito pouco sobre, provavelmente muita gente não sabe a finalidade (...). Eu acho 

que a lógica da inovação de todo o SEBRAE precisa ser mais explícita (...)."

GER TEC 9
"Não. Acho que para a gente é uma sala bonitinha, com almofada, com design 

maravilhoso."
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GER TEC 3

"Não, eu acho que toda a casa ainda não. Eu acho que ainda tem pessoas, tem 

unidades que ainda veem como espaço bonitinho e coloridinho. (...) o conceito já 

está difundido, mas falta uma melhor utilização por parte de todo mundo (...)."

GER TEC 4

"Isso ainda não está na veia de todo mundo. Muitas pessoas não sabem para o 

que ele serve e não conhecem esses conteúdos. Esse é um grande desafio que a 

gente tem (...)."

GER TEC 5
"Não. As pessoas reconhecem o SEBRAELAB, acham interessante a proposta, 

mas não compreendem objetivamente qual o objetivo e a finalidade (...)."

GER TEC 6
"Eu acredito que não. Pois a própria ideia do SEBRAELAB é a quebra de 

paradigma e quando você tem quebra de algo é porque alguém desconhece (...)."

GER TEC 7

"(...) o SEBRAE é realmente completo e complexo, então se as pessoas não tem 

curiosidade de buscarem se informar, de entender, talvez elas não tenham um 

entendimento exato do que realmente o que o SEBRAELAB se propõe. (...) as 

pessoas conhecem, elas têm ideia do que acontece lá, mas eu acho que elas não 

têm ideia do que elas poderiam utilizar usando aquela estrutura (...) temos que 

tomar um certo cuidado de querer também empurrar demais uma proposta de 

valor. É aquela história do Design Thinking, não adianta a gente empurrar uma 

coisa para o cliente e a demanda não existir (...)."

GER TEC 8

"Não. Acho que não existe espaço para mostrar. (...) nós mesmos das unidades 

técnicas será que todos sabem a finalidade? Tenho minhas dúidas (...) se 

olharmos para o interior tem muita gente que vem muito pouco ou que escuta 

muito pouco sobre, provavelmente muita gente não sabe a finalidade (...). Eu acho 

que a lógica da inovação de todo o SEBRAE precisa ser mais explícita (...)."

GER TEC 9
"Não. Acho que para a gente é uma sala bonitinha, com almofada, com design 

maravilhoso."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 95  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Analistas 

Técnicos” 

Entrevistado Citações

ANL TEC 1 "(...) eu acho que é possível que não (...)."

ANL TEC 2
"Não. Eu acho que algumas unidades percebem a entrega do SEBRAELAB, mas 

nem todas (...)."

ANL TEC 3

"Eu acho que ainda não. Precisamos consolidar e ter esse portfólio de 

metodologias, essa caixa de ferramentas bem experimentada e validada e ai 

começar a fazer um trabalho com o público interno (...)."

ANL TEC 4
"Não é todo mundo que compreende. Talvez falte divulgação e uma orientação 

mais clara do que é o SEBRAELAB e para que ele serve."

ANL TEC 5

"Eu acredito que não. (...) mas não que isso seja falha só do SEBRAE, as pessoas 

que trabalham aqui também devem buscar (...) porque aquilo é importante, se a 

proposta de valor dele de fato for colocada em prática a diferença que vai fazer (...) 

tem muita resistência (...) dos próprios funcionários, acham que aquilo ali não faz 

diferença, não foi oportunizado contato. (...) cabe um pouco de falha dos 

funcionários e da organização também de não divulgar."

ANL TEC 6
"Não sei te responder. (...) estamos levando para quatro cidades o SEBRAELAB. 

Essas quatro cidades eu tenho certeza que sabem porque estão levando (...)."

ANL TEC 7

"Eu acho que as áreas que estão atuando diretamente, a inovação, a Regional 

Centro tem feito um esforço muito grande para não desvirtuar da prposta de valor 

(...)."

ANL TEC 8
"Não., eu acho que muita gente ainda pensa como um espaço bonito, uma 

estrutura bonita, para ser utilizada (...)."

ANL TEC 9

"Tenho certeza que não. Eu recebi muitas informações sobre o SEBRAELAB por 

que pude participar de reuniões desde o início. Mas eu não acho que todas as 

pessoas receberam informações suficientes. (...). As pessoas precisam ver 

utilidade pra isso entrar mesmo na vida dos colaboradores (...)."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 
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Tabela 96  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Diretor 

Operacional” 

Entrevistado Citações

DIR OPR 
"Não. Nem todos, como eu disse, uma parte já percebeu. Talvez as unidades mais 

correlacionadas ao SEBRAELAB (...)."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 97  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Gerentes 

Operacionais” 

Entrevistado Citações

GER OPR 1

"Não acho que toda a instituição compreenda. (...) quem se propõe a vivenciar, a 

conhecer, percebe que ele tem pegada difirente das coisas que a gente faz. 

Inclusive no começo a gente teve um cuidado de estimular que as equipes do 

SEBRAE fossem lá (...) é um processo de evolução e ele é gradativo. (...). Falar 

que todo mundo não, mas uma boa parte sim."

GER OPR 2

"Acredito que não. Acredito que é algo que possa ser melhorado. (...) as unidades 

do SEBRAE MINAS têm muito orgulho de possuir o SEBRAELAB mesmo sem a 

clareza sobre qual é o papel dele."

GER OPR 3

"Não. Primeiro eu acho que é uma instituição muito grande (...). O SEBRAELAB 

não é algo pra você ler e entender, é algo pra você vivenciar, então eu não acredito 

que todo mundo tenha ciência não."

GER OPR 4

"Acho que não. Temos ainda uma parcela considerável da nossa instituição que 

olha para isso sente uma empolgação porque é diferente, é novo, mas também se 

preocupa com o que eu posso fazer para me transformar, para me conectar com 

isso que está acontecendo. (...) o trabalho de estruturação de estratégias que essa 

diretoria tem colocado, tem posicionado a inovação como uma forma nova de se 

relacionar com seus parceiros e seus clientes. De uma forma bem genérica todos 

nós já percebemos o valor disso, mas não estamos aptos."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 98  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Analistas 

Operacionais” 

Entrevistado Citações

ANL OPR 1
"Não compreende. (...). É uma questão de cultura e mudança de pensamento e, 

tem pessoas, regiões que não estão dispostas a essa mudança."

ANL OPR 2

"Eu acredito que não. Todo mundo gostou, bateu palma, mas ainda falta a gente 

mapear os eventos que vão ter, oferecer ao cliente a programação semanal entre 

outras coisas."

ANL OPR 3

"Eu acredito que não tenha essa consciência, mas que ela está sendo esclarecida 

aos poucos. (...) aos poucos eu acredito que o espaço e o entendimento estão 

entrando no DNA dos colaboradores (...)."

ANL OPR 4

"Não sei responder. Não sei se toda empresa sabe, e se todos tem que usar e 

precisam usar. Eu percebo que as unidades que tem isso como prática (...) se 

beneficiam mais dos projetos e das práticas."
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Entrevistado Citações

ANL OPR 1
"Não compreende. (...). É uma questão de cultura e mudança de pensamento e, 

tem pessoas, regiões que não estão dispostas a essa mudança."

ANL OPR 2

"Eu acredito que não. Todo mundo gostou, bateu palma, mas ainda falta a gente 

mapear os eventos que vão ter, oferecer ao cliente a programação semanal entre 

outras coisas."

ANL OPR 3

"Eu acredito que não tenha essa consciência, mas que ela está sendo esclarecida 

aos poucos. (...) aos poucos eu acredito que o espaço e o entendimento estão 

entrando no DNA dos colaboradores (...)."

ANL OPR 4

"Não sei responder. Não sei se toda empresa sabe, e se todos tem que usar e 

precisam usar. Eu percebo que as unidades que tem isso como prática (...) se 

beneficiam mais dos projetos e das práticas."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 99  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional 

“Consultores Externos” 

Entrevistado Citações

CONS EXT 1
"Não sei te dizer se toda a instituição compreende, mas eu percebo que a sede 

está interagindo bem com o espaço (...)."

CONS EXT 2

"Eu acredito que não, até porque eu vejo pouca comunicação do SEBRAELAB. 

(...). Acredito que em algumas unidades da instituição existam pessoas que não 

saibam da existência do SEBRAELAB."

CONS EXT 3
"Vou falar por onde eu estou inserido, consultores externos, acho que ainda não 

houve uma integração desse público com o SEBRAE. Falta divulgação."

CONS EXT 4
"Não acredito nisso. Para algumas pessoas acho que é só mais um espaço, um 

modismo."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Ao final desta questão foi obtida a nuvem de palavras demonstrada abaixo: 

 

 
Figura 22 
Nuvem de palavras que representa a frequência de vocábulos para a questão - 
“Você acredita que toda a instituição SEBRAE compreende o objetivo e a finalidade 
de utilização do espaço SEBRAELAB? ” 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 
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Em relação a nuvem de palavras acima, sob a análise de agrupamento por 

frequência das palavras, pode-se observar que as palavras mais citadas pelos 

respondentes foram “valor”, “demanda”, “cidades” e “diferente”. Através da 

análise das palavras e das respostas obtidas para a pergunta acima, podemos 

perceber que a maioria dos entrevistados acreditam que os colaboradores não 

compreendem o objetivo e a finalidade de utilização do SEBRAELAB. Os 

colaboradores precisam enxergar valor na proposta do SEBRAELAB ao invés de 

pensar que aquele é apenas um espaço diferente que foi concebido dentro da 

instituição. 

 

O terceiro objetivo específico desta dissertação pretendia identificar se o uso do 

espaço SEBRAELAB estava de acordo com o que foi proposto em seu projeto de 

idealização e criação. A maioria dos entrevistados acreditam que a proposta de valor 

está sendo cumprida em partes e citaram a questão da geração de negócios como 

um ponto a ser alcançado, ou seja, ainda não está acontecendo a partir do uso do 

espaço. Assim como afirmado pela grande maioria, ter um espaço de inovação 

dentro da instituição posiciona o SEBRAE MINAS à frente de muitas empresas e 

acompanhando as tendências atuais. Já no âmbito da compreensão da finalidade de 

utilização do espaço por toda a instituição, a maioria acredita que grande parte não 

compreende para que o espaço foi criado. As respostas serão detalhadas abaixo por 

nível hierárquico. 

 

Entre os níveis que ocupam o topo do organograma – Superintendente, Diretor 

Técnico e Diretor Operacional – no âmbito da proposta de valor do SEBRAELAB, 

com exceção do Diretor Operacional todos apontaram a geração de negócios como 

um fator citado na proposta de valor que ainda não foi alcançado. Com relação a 

utilização do espaço, com exceção do Diretor Técnico, todos apontaram que o 

espaço precisa ser melhor utilizado pelos colaboradores internos. Já com relação 

em possuir um espaço de inovação dentro da instituição todos afirmaram ser uma 

forma de posicionamento do SEBRAE MINAS como referência em inovação. 

Podemos observar uma divergência de respostas quando o assunto foi a geração de 

negócios a partir do espaço, pois alguns não sabiam mensurar e apenas o Diretor 

Operacional afirmou que houve a geração de negócios. E quanto a compreensão do 
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objetivo e finalidade de utilização do espaço todos acreditam que nem toda a 

instituição compreende o objetivo e a finalidade. 

 

Já a nível gerencial - corpo técnico e operacional – no âmbito da proposta de valor 

do SEBRAELAB, 3 (três) gerentes técnicos apontaram que precisa avançar com 

relação a geração de negócios, ou seja, não está sendo oferecida. E um gerente 

operacional apontou o fato da estrutura física não influenciar em nada, e sim o 

sucesso depende de outros fatores. Os demais gerentes concordaram que a 

proposta vem sendo oferecida. Com relação a utilização do espaço, todos os 

gerentes afirmaram que o espaço não está sendo utilizado conforme previsto, 

principalmente pelos colaboradores internos. Já com relação em possuir um espaço 

de inovação dentro da instituição todos afirmaram ser um avanço na aproximação 

com o cliente, oferecendo novas formas de atendimento e apontaram a questão de 

posicionamento como instituição de vanguarda. Podemos observar uma divergência 

de respostas quando o assunto foi a geração de negócios a partir do espaço, 

apenas 1 (um) gerente técnico afirmou que sim e os demais afirmaram que não. 

Quanto aos gerentes operacionais todos acreditam que houve a geração de 

negócios a partir do uso do espaço. E quanto a compreensão do objetivo e 

finalidade de utilização do espaço todos acreditam que nem toda a instituição 

compreende o objetivo e a finalidade. 

 

No nível dos analistas – corpo técnico e operacional – no âmbito da proposta de 

valor do SEBRAELAB, 5 (cinco) analistas técnicos acreditam que ela está sendo 

oferecida em partes e os outros (4) analistas técnicos acreditam que ela está sendo 

oferecida. Com relação aos analistas operacionais somente 1 (um) analista acredita 

que o fator geração de negócios precisa ser potencializado, já os demais acreditam 

que ela está sendo oferecida. Com relação a utilização do espaço, os analistas 

afirmaram que o espaço é mais utilizado pelo cliente final e acreditam que haja certa 

ociosidade com relação a utilização. Já com relação em possuir um espaço de 

inovação dentro da instituição todos afirmaram ser uma grande vantagem e um 

posicionamento por parte da instituição em inserir o SEBRAE no âmbito da 

inovação. Quanto a questão geração de negócios, apenas 1 (um) analista técnico 

afirmou a ocorrência da geração de negócios a partir do uso do espaço, os demais 
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afirmaram não saber mensurar ou que não houve a geração de negócios a partir do 

uso do espaço. E quanto a compreensão do objetivo e finalidade de utilização do 

espaço todos acreditam que nem toda a instituição compreende o objetivo e a 

finalidade. 

 

Com relação aos consultores externos, no âmbito da proposta de valor do 

SEBRAELAB, todos afirmaram que ela é oferecida em sua totalidade. Com relação a 

utilização do espaço, todos acreditam que ela está sendo feita da forma prevista no 

projeto de criação. Já com relação em possuir um espaço de inovação dentro da 

instituição todos afirmaram ser um posicionamento por parte da instituição como 

uma entidade que busca levar a inovação para seus clientes. Quanto a questão 

geração de negócios, apenas 1 (um) consultor externo afirmou que não houve a 

geração de negócios a partir do uso do espaço. E quanto a compreensão do objetivo 

e finalidade de utilização do espaço todos acreditam que nem toda a instituição 

compreende o objetivo e a finalidade. 

 

Em suma, as respostas mencionadas pelos entrevistados caracterizam um retrato da 

percepção dos colaboradores com relação ao espaço SEBRAELAB e, a partir das 

respostas obtidas algumas medidas de melhoria podem ser tomadas por parte da 

alta direção da instituição.  

 

Para finalizar a entrevista foi questionado aos colaboradores a melhor estratégia de 

divulgação do espaço, através da seguinte pergunta: “Qual estratégia poderia ser 

adotada pelo SEBRAE para que o espaço SEBRAELAB possa ser utilizado da forma 

prevista no seu projeto de idealização e criação? ”. 

 

Percebe-se que o ambiente de inovação na organização é composto de uma 
interação entre as pessoas que o integram, transformando suas experiências 
e informações individuais em conhecimento coletivo e consequentemente 
fomentando atividades inovativas (Guth et al., 2012). 

 

As respostas obtidas encontram-se nas tabelas abaixo: 
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Tabela 100  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional 

“Superintendente” 

Entrevistado Citações

SUP

"Ele pode ser a porta de entrada para todas as iniciativas que nós tivermos juntos 

aos nossos clientes e, couber nessa proposta de criação dele. (...) é preciso ter 

uma aproximação da própria unidade de gestão de pessoas que pode trabalhar 

mais o espaço para a casa, e a comunicação pode trabalhar um pouco mais a 

divulgação. Essa provocação é para todo mundo (...) as pessoas precisam saber 

o significado, e para o que ele serve, para assim o espaço ser bem utilizado."
 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 101  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Analista 

Superintendência” 

Entrevistado Citações

ANL SUP

"Creio que o planejamento e implementação de ações de divulgação tanto para o 

público interno quanto para os clientes, bem como o estabelecimento de 

indicadores para monitoramento de resultados pode auxiliar na melhoria da 

utilização do espaço."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 102  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Diretor 

Técnico” 

Entrevistado Citações

DIR TEC

"Eu acho que a gente não precisa mudar muito, precisamos acelerar na direção 

que já estamos indo de ampliar a compreensão do papel dele, trazer novos 

conteúdos (...). E também colocar em prática os projetos de ampliação da rede de 

unidades do SEBRAELAB para outras regiões (...)."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 103  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Gerentes 

Técnicos” 

Entrevistado Citações

GER TEC 1
"As pessoas poderiam fazer alguma atividade dentro do espaço e vivenciar o que o 

escopo proporciona."

GER TEC 2

"(...) o SEBRAELAB é um espaço. Então ele tem um limite de atuação que é das 

pessoas poderem vir nesse espaço. Então eventualmente querer que o SEBRAE 

inteiro entenda o que é o SEBRAELAB pode ser uma ilusão. (...) se o nosso 

pessoal do atendimento conhece o que é o SEBRAELAB e ele tem uma 

programação que estimula as pessoas a vir, naturalmente ele vai ser utilizado. (...) 

todo mundo que está aqui tem que ter essa proposta de valor na ponta da língua. 

Dentro do princípio do SEBRAELAB o principal caminho é trabalhar com o público 

interno e definir uma programação para que as pessoas conheçam (...)."

GER TEC 3

"Eu acho que continuar incentivando as unidades a utilizar. (...) estimular, fazer um 

trabalho junto com a nossa área de comunicação, de que as unidades possam 

utilizar. Eu não vejo hoje grandes resistências. É muito mais o gerente tomar a 

iniciativa e levar a equipe para lá ou para uma nova experimentação. (...). Existe 

sim o desafio, precisamos que as outras unidades possam ir para lá (...)."

GER TEC 4

"Primeiro a gente precisa fazer um trabalho forte com a própria casa. A gente 

precisa ampliar essa capacitação e fazer com que as pessoas vivenciem mais no 

espaço. Porque a partir do momento que elas vivenciarem e internalizarem o 

conteúdo e os conceitos, elas conseguem pensar em estratégias, ou para os seus 

projetos ou para o atendimento (...)."

GER TEC 5

"Na medida que as unidades se sentirem mais confortáveis na utilização das 

metodologias ativas acredito que novas soluções serão desenvolvidas 

considerando a utilização da proposta de valor do SEBRAELAB como elemento de 

diferenciação."

GER TEC 6

"Eu acho que precisamos divulgar um pouco mais e talvez algum tipo de 

agendamento, começando com ideias embrionárias para assimilar o conceito e 

sempre lembrar nas unidades, em geral, são compostas de gerações 

diferenciadas (...). O SEBRAELAB talvez seja o caminho para quebrar barreiras."

GER TEC 7

"(...) usar não só como prestação de serviço para o cliente, mas também como 

ferramenta interna de construção nossa. Eu acho que esse é o principal passo, 

que aí as pessoas começam a entender possibilidades daquela estrutura (...)."

GER TEC 8

"Acho que cada equipe, ou mais de uma equipe, deveriam ser convidadas pela 

turma que organiza (...). Ensinar a gente a usar. Chamar a gente para fazer. Falar 

sobre a proposta dele (...) para que a gente possa usar e fique interessado em 

voltar."

GER TEC 9

"(...) eu faria um processo de comunicação. (...) estruturaria bem o SEBRAELAB 

(...) traria indicadores (...) criaria um conceito onde fosse de uma simples frase 

que pudesse comunicar isso com a casa, então eu faria um plano de 

comunicação para que a casa entendesse esse conceito do que é o SEBRAELAB 

(...)."
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Entrevistado Citações

GER TEC 1
"As pessoas poderiam fazer alguma atividade dentro do espaço e vivenciar o que o 

escopo proporciona."

GER TEC 2

"(...) o SEBRAELAB é um espaço. Então ele tem um limite de atuação que é das 

pessoas poderem vir nesse espaço. Então eventualmente querer que o SEBRAE 

inteiro entenda o que é o SEBRAELAB pode ser uma ilusão. (...) se o nosso 

pessoal do atendimento conhece o que é o SEBRAELAB e ele tem uma 

programação que estimula as pessoas a vir, naturalmente ele vai ser utilizado. (...) 

todo mundo que está aqui tem que ter essa proposta de valor na ponta da língua. 

Dentro do princípio do SEBRAELAB o principal caminho é trabalhar com o público 

interno e definir uma programação para que as pessoas conheçam (...)."

GER TEC 3

"Eu acho que continuar incentivando as unidades a utilizar. (...) estimular, fazer um 

trabalho junto com a nossa área de comunicação, de que as unidades possam 

utilizar. Eu não vejo hoje grandes resistências. É muito mais o gerente tomar a 

iniciativa e levar a equipe para lá ou para uma nova experimentação. (...). Existe 

sim o desafio, precisamos que as outras unidades possam ir para lá (...)."

GER TEC 4

"Primeiro a gente precisa fazer um trabalho forte com a própria casa. A gente 

precisa ampliar essa capacitação e fazer com que as pessoas vivenciem mais no 

espaço. Porque a partir do momento que elas vivenciarem e internalizarem o 

conteúdo e os conceitos, elas conseguem pensar em estratégias, ou para os seus 

projetos ou para o atendimento (...)."

GER TEC 5

"Na medida que as unidades se sentirem mais confortáveis na utilização das 

metodologias ativas acredito que novas soluções serão desenvolvidas 

considerando a utilização da proposta de valor do SEBRAELAB como elemento de 

diferenciação."

GER TEC 6

"Eu acho que precisamos divulgar um pouco mais e talvez algum tipo de 

agendamento, começando com ideias embrionárias para assimilar o conceito e 

sempre lembrar nas unidades, em geral, são compostas de gerações 

diferenciadas (...). O SEBRAELAB talvez seja o caminho para quebrar barreiras."

GER TEC 7

"(...) usar não só como prestação de serviço para o cliente, mas também como 

ferramenta interna de construção nossa. Eu acho que esse é o principal passo, 

que aí as pessoas começam a entender possibilidades daquela estrutura (...)."

GER TEC 8

"Acho que cada equipe, ou mais de uma equipe, deveriam ser convidadas pela 

turma que organiza (...). Ensinar a gente a usar. Chamar a gente para fazer. Falar 

sobre a proposta dele (...) para que a gente possa usar e fique interessado em 

voltar."

GER TEC 9

"(...) eu faria um processo de comunicação. (...) estruturaria bem o SEBRAELAB 

(...) traria indicadores (...) criaria um conceito onde fosse de uma simples frase 

que pudesse comunicar isso com a casa, então eu faria um plano de 

comunicação para que a casa entendesse esse conceito do que é o SEBRAELAB 

(...)."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 
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Tabela 104  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Analistas 

Técnicos” 

Entrevistado Citações

ANL TEC 1

"(...) talvez chamar algumas unidades do SEBRAE, ou representantes de algumas 

unidades para traçar um plano de utilização do SEBRAELAB, e que esse plano de 

utilização seja para clientes, e para dentro da casa também (...) uma estratégia."

ANL TEC 2

"Eu acho que redes sociais poderiam ser utilizadas de forma mais efetiva. (...) para 

saber desses outros espaços de criatividade e inovação o que tem disponível. (...) 

fazer uma visitação. (...) é preciso experimentar. E talvez poderia ser 

disponibilizado uma vaga dentro das oficinas que vão ter no SEBRAELAB para que 

os colaboradores possam participar, seria uma boa estratégia."

ANL TEC 3

"Eu acho que primeiro consolidar esse conjunto de metodologias e ferramentas, 

depois começar a ver quais são as unidades que estão mais abertas ou que tem 

demandas para buscar esse tipo de inovação (...) trazer essas pessoas para 

repensar projetos, criar novas soluções para aquela unidade e para repensar as 

prioridades. Depois que tivermos esses resultados, essas mesmas pessoas 

serão como embaixadoras (...). Há uma mudança que tem que ser gradual, não é 

possível virar essa chave da noite para o dia num período muito curto de tempo."

ANL TEC 4
"Uma comunicação para a casa toda, para todos os colaboradores. (...) talvez 

esse conceito não esteja disseminado no SEBRAE."

ANL TEC 5

"Eu acho que o SEBRAELAB vai ser bem utilizado quando as pessoas mudarem o 

mindset. Entender o que é, sair dessa questão do tradicional (...). A partir do 

momento que as pessoas tiverem esse entendimento lá atrás, elas vão ver sentido 

no SEBRAELAB. (...). Elas não tiveram massa crítica suficiente para entender o 

que o ambiente interfere na inovação, o que é Design Thinking. (...) eu acho que 

tem muita coisa boa, só tem que preparar as pessoas para usar (...)."

ANL TEC 6

"Eu acho que os gerentes podem ajudar muito nesse processo junto com a 

diretoria, para criar atividades no espaço, utilizar desse espaço que existe na casa. 

Ou então os próprios gerentes demandarem de analistas a criação de atividades lá 

(...)."

ANL TEC 7

"(...) essa estratégia de casar o SEBRAELAB com projetos estratégicos, com 

ecossistema local de inovação é uma forma de você potencializar (...). Eu vejo a 

estratégia por esse caminho (...)."

ANL TEC 8

"Disseminar a informação sendo mais claro com relação ao que as pessoas 

precisam saber sobre o uso do espaço e, principalmente sobre o incremento das 

atividades do SEBRAELAB. Ainda está acontecendo lá treinamentos e oficinas 

tradicionais. A partir do momento que o espaço for utilizado com as ferramentas 

que lá já existem , as informações serão disseminadas e o espaço vai ser visto 

como deve pelo restante do SEBRAE."

ANL TEC 9

"Acho que precisamos ser mais educados, mais capacitados, participar de ações, 

que consigamos inclusive conduzir trabalhos ali dentro (...) precisamos entender 

bem para sentar e explicar para um empresário, discutir inovação com ele (...) 

inovação fora do convencional, talvez seja o que precisamos aprender a usar."
 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 
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Tabela 105  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Diretor 

Operacional” 

Entrevistado Citações

DIR OPR 

"(...) acho que está atendendo, mas talvez possamos ampliar o conceito inicial de 

não ser a partir do SEBRAELAB, mas que ele seja o propagador da cultura na 

experimentação da inovação de técnicas mais disruptivas, de ferramentas mais 

atuais (...) espaço de experimentação (...)."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 106  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Gerentes 

Operacionais” 

Entrevistado Citações

GER OPR 1

" (...) o SEBRAELAB para mim é mais pra o cliente externo do que para o cliente 

interno. Então na medida do possível, nossa proposta é rechear ele com mais 

conteúdo para o cliente externo. O interno vai usar na medida da possibilidade. Eu 

não sei se dá pra fazer nada muito mais diferente do que a gente já está fazendo, é 

trazer as pessoas e estimular a convivência (...)."

GER OPR 2

"Principalmente pela democratização em relação a interiorização da sua proposta. 

Numa lógica que somos um só SEBRAE, o SEBRAELAB não deve ficar preso a 

estrutura de Belo Horizonte (...)."

GER OPR 3

"(...) a primeira coisa é disseminar isso na sede e no interior. Mas quando chegar 

isso no interior tem que deixar claro qual é o próposito e o objetivo dele (...). Uma 

outra coisa é deixar bem claro para as pessoas que forem utilizar, o como utilizar 

(...). Não estou falando de comunicação, eu estou falando de percepção."

GER OPR 4

"O SEBRAE já está fazendo isso quando ele se propõe a desenhar uma proposta 

de valor para as questões digitais, principalmente quando se diz a respeito do 

nosso público alvo. (...). Somente algo moderno, digitalizado, vai poder fazer com 

que os resultados possam ser ampliados. Seria muito simplório dizer que o 

SEBRAELAB vai fazer isso. Esse espaço colabora com isso (...)"
 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 107  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional “Analistas 

Operacionais” 

Entrevistado Citações

ANL OPR 1

"(...) pessoas possam se sentir parte integrante, sensação de pertencimento e 

fomentar para que o SEBRAELAB seja um espaço físico diferente de espaço onde 

têm somente sofás (...). Isso sim eu acho que daria muito mais ênfase no conceito 

do SEBRAELAB (...). O SEBRAELAB também poderia se transcender o espaço 

físico, sendo algo também como uma forma de pensar e agir a cultura do SEBRAE 

MINAS (...)."

ANL OPR 2

"Eu acho que poderiam ser feitos programas, por exemplo com incubadoras de 

empresas, poderíamos acompanhar algumas naquele espaço, ter reuniões 

semanais, ter cursos semanais para desenvolver novas empresas. Precisamos 

ter mais eventos internamente (...)."

ANL OPR 3

"(...) o que está acontecendo no SEBRAELAB é que precisa ser mais divulgado, 

difundido para todos (...). Então a programação do SEBRAELAB e do atendimento 

precisa ser divulgada por ter muita coisa de novidade. Outra possibilidade pe o 

manual de utilização interna, até tínhamos feito um manual de utilização interna, 

muito mais para poder ter menos problemas no sentido de negar algum pedido do 

que de incentivar a utilização correta (...)."

ANL OPR 4

"Se tiver uma ociosidade, talvez fazer uma campanha interna chamando os 

colaboradores e tentando construir uma agenda anual. E abrir para uma empresa 

de fora, usando ferramentas de administração do espaço, incentivando várias 

pessoas a conhecer o espaço, e consequentemente vão provocar o SEBRAE para 

ter ações neste espaço."
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ANL OPR 2

"Eu acho que poderiam ser feitos programas, por exemplo com incubadoras de 

empresas, poderíamos acompanhar algumas naquele espaço, ter reuniões 

semanais, ter cursos semanais para desenvolver novas empresas. Precisamos 

ter mais eventos internamente (...)."

ANL OPR 3

"(...) o que está acontecendo no SEBRAELAB é que precisa ser mais divulgado, 

difundido para todos (...). Então a programação do SEBRAELAB e do atendimento 

precisa ser divulgada por ter muita coisa de novidade. Outra possibilidade é o 

manual de utilização interna, até tínhamos feito um manual de utilização interna, 

muito mais para poder ter menos problemas no sentido de negar algum pedido do 

que de incentivar a utilização correta (...)."

ANL OPR 4

"Se tiver uma ociosidade, talvez fazer uma campanha interna chamando os 

colaboradores e tentando construir uma agenda anual. E abrir para uma empresa 

de fora, usando ferramentas de administração do espaço, incentivando várias 

pessoas a conhecer o espaço, e consequentemente vão provocar o SEBRAE para 

ter ações neste espaço."  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Tabela 108  

Síntese das informações feita pelos entrevistados – espaço ocupacional 

“Consultores Externos” 

Entrevistado Citações

CONS EXT 1

"É uma questão de estrutura, eu penso que se o SEBRAELAB fosse de cara para 

a rua, fosse mais acessível, eu acho que isso estimularia mais os 

empreendedores e a comunidade (...). Ele precisa estar muito acessível, precisa 

ser chamativo, precisa se oferecer, te convidar para o uso. (...). Um movimento 

que parece interessante é trazer os técnicos do interior para vivenciar, para 

experimentar este espaço (...)."

CONS EXT 2

"(...) acho que inicialmente promover mais eventos no espaço para unir os 

colaboradores, buscando assim comunicar mais a existência do espaço e 

promover cada vez mais eventos (...)."

CONS EXT 3

"Levar o SEBRAELAB para Savassi ou dentro de um shopping com portas 

abertas, em um local mais acessível onde as pessoas tivessem mais facilidade de 

chegar."

CONS EXT 4

"Acredito que poderia haver uma interação com outros espaços e pessoas (...). 

Trazer outros espaços para usarem o SEBRAELAB e vice-versa. Seria importante 

atrair mais usuários, com características de busca por inovação ou não."
 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Ao final desta questão foi obtida a nuvem de palavras demonstrada abaixo: 



139 

 

 

 
Figura 23 
Nuvem de palavras que representa a frequência de vocábulos para a questão - 
“Qual estratégia poderia ser adotada pelo SEBRAE para que o espaço SEBRAELAB 
possa ser utilizado da forma prevista no seu projeto de idealização e criação? ” 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

Em relação a nuvem de palavras acima, sob a análise de agrupamento por 

frequência das palavras, pode-se observar que as palavras mais citadas pelos 

respondentes foram “comunicação”, “conceito”, “atendimento”, “entender”, 

“empresas”, “estrutura”, “atividades” e “soluções”. Através da análise das 

palavras e das respostas obtidas para a pergunta acima, podemos perceber que a 

maioria dos entrevistados acreditam que a melhor estratégia a ser utilizada para 

contribuir com a disseminação do conceito e uso do espaço, se dá por meio de uma 

comunicação interna eficaz, que seja capaz de transmitir o conceito do espaço, as 

soluções existentes e um cronograma de atividades previstas para toda a instituição. 

Após essa ação, o entendimento por parte dos colaboradores será claro e 

contribuirá para que os clientes do SEBRAE MINAS possam ser atendidos pelos 

colaboradores, quando necessário, através do uso do espaço. 

 

Nesse sentido verifica-se nos discursos acima obtidos nas entrevistas, sugestões de 

divulgação e melhor uso do espaço. Apesar de cada um apresentar um ponto de 
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vista, todos devem ser considerados, pois trata-se de níveis hierárquicos diferentes 

e percepções diferentes.  
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6 CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA NOVAS PESQUISAS          

 

Neste estudo, adotou-se as contribuições do Design Thinking para o 

desenvolvimento de práticas de inovação em espaços inovadores, tendo como foco, 

nesta dissertação, o SEBRAELAB-MG. Com base em dados coletados durante a 

pesquisa, e, também, levando-se em consideração a revisão da literatura que 

fundamentou este trabalho, nesta sessão são apresentadas reflexões e 

considerações finais acerca do problema da pesquisa.  

 

A partir de visões tanto da pesquisadora-autora, que atuou como observadora 

participante, quanto dos 34 colaboradores entrevistados do SEBRAE-MG, pode-se 

inferir que os resultados alcançados responderam a tal objetivo desta pesquisa à 

medida que, elucidou como se configuram os conhecimentos acerca do tema Design 

Thinking, a funcionalidade percebida pelos colaboradores em relação ao 

SEBRAELAB-MG e a percepção acerca do uso do espaço pelos colaboradores e 

cliente final da instituição. Todas essas percepções foram levantadas a nível de 

superintendência, diretores técnico e operacional, analistas técnico e operacional e 

consultores externos.  

 

O primeiro objetivo foi identificar a percepção do público entrevistado a respeito do 

conceito de Design Thinking. Este objetivo foi atendido a partir da realização das 

entrevistas junto aos colaboradores selecionados para participar da pesquisa. 

 

A partir da era do conhecimento, pessoas passaram a ter um papel relevante 

considerando que é a partir de suas ideias e informações que as organizações 

estruturam seus ativos (Orofino, 2011). Dessa forma buscou-se extrair dos 

colaboradores entrevistados as percepções acerca da abordagem do Design 

Thinking. Sob a ótica conceitual, como se trata de um tema em evidência 

atualmente, todos os colaboradores demonstraram conhecimento, mesmo que 

tímido, sobre as principais práticas e ferramentas desta abordagem. Em resumo, a 

questão de o Design Thinking ser utilizado para solucionar problemas, gerar 

soluções inovadoras e promover o envolvimento das pessoas, foi bastante evidente 

em todas as respostas. Porém, sob a ótica prática, é perceptível a partir da análise 
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das respostas obtidas que, pessoas que ocupam níveis mais ao topo do 

organograma da instituição (superintendente, diretores e gerentes) já tiveram 

oportunidade de participar de oficinas práticas, enquanto a maioria dos analistas não 

tiveram essa mesma oportunidade. Já os consultores externos, por serem 

multiplicadores da abordagem do Design Thinking, já tiveram a oportunidade de 

participar de oficinas e transmitir os conhecimentos aos clientes do SEBRAE-MG.   

 

O segundo objetivo foi identificar a percepção do público entrevistado a respeito da 

finalidade do espaço SEBRAELAB. Este objetivo foi atendido a partir da revisão de 

literatura existente sobre o espaço SEBRAELAB e com a realização das entrevistas 

junto aos colaboradores selecionados para participar da pesquisa. 

 

Todos os colaboradores entrevistados conheciam o espaço em questão e já haviam 

participado de pelo menos uma atividade dentro do espaço, mesmo que tenha sido a 

palestra de inauguração do mesmo. Porém é importante destacar a divergência de 

opiniões encontrada sobre a finalidade de utilização do espaço. Para alguns 

colaboradores entrevistados o espaço está em funcionamento de acordo com o 

previsto, com metodologias inovadoras sendo desenvolvidas e com a satisfação do 

cliente final pelo fato de ter acesso a uma nova forma de atendimento. Contudo, o 

que se observa e identifica em grande parte das entrevistas é a questão de um 

funcionamento ainda fragmentado, com limitada comunicação entre os níveis de 

atendimento e uma carente atuação dos colaboradores internos que estão em 

contato com o cliente final e deveriam utilizar melhor o espaço para atividades. 

 

O terceiro objetivo foi identificar se o uso do espaço SEBRAELAB está de acordo 

com o que foi proposto em seu projeto de idealização e criação. Este objetivo foi 

atendido a partir da revisão de literatura existente sobre o espaço SEBRAELAB e 

com a realização das entrevistas junto aos colaboradores selecionados para 

participar da pesquisa. 

 

A respeito da proposta de valor que consta no projeto de idealização e criação do 

SEBRAELAB-MG, entre as congruências encontradas, dá-se destaque a geração de 

negócios a partir do uso do espaço, a percepção dos entrevistados é de que esse é 
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um ponto que ainda precisa ser muito trabalhado, principalmente a respeito da 

criação de ferramentas que incentivam essa prática. 

 

Quanto a funcionalidade do espaço, a congruência diz respeito à falta de 

informações fornecidas pelas unidades que estão envolvidas no projeto (Educação, 

Inovação e Regional Centro) para os demais colaboradores da instituição, e entre as 

dissonâncias encontradas a partir da análise das entrevistas, destaca-se a falta de 

interesse de alguns funcionários em relação a iniciativas inovadoras. 

 

No âmbito organizacional, a principal congruência encontrada foi a não existência de 

clareza nas atividades que lá acontecem, muitos apontaram que não ficam sabendo 

quais atividades estão previstas e acontecem no espaço, o que dificulta a indicação 

do público alvo de alguns projetos para participar do cronograma previsto para o 

espaço. Contudo, a falta de um plano de comunicação para as atividades que 

acontecem no espaço e de indicadores que demonstram a realidade dos resultados 

obtidos a partir do uso do espaço, são fatores que impedem uma análise 

aprofundada sobre o uso do espaço.  

 

Relacionado às vantagens da instituição SEBRAE-MG em possuir um espaço de 

inovação dentro da sua estrutura, todas as respostas foram positivas e apontaram o 

posicionamento de vanguarda da instituição frente as demais. Apontaram também, a 

importância de a instituição acompanhar as principais tendências no âmbito da 

inovação e a importância deste espaço como um fator determinante para a atração 

do público jovem para dentro da instituição.  

 

Todos os colaboradores citaram nas entrevistas a falta de conhecimento por parte 

de toda a instituição a respeito do objetivo e da finalidade de utilização do 

SEBRAELAB. Este fator é determinante para o entendimento dos colaboradores e 

disseminação do uso do espaço dentro da instituição. Este fator é perfeitamente 

solucionado por meio do desenvolvimento de uma cultura organizacional que motive 

seus membros a conhecerem o espaço e buscarem a realização de atividades junto 

ao mesmo. Além da cultura, o fator inovação deve ser permeado junto a todos os 

colaboradores, fazendo com que o SEBRAELAB seja um ambiente para criação do 
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conhecimento e, principalmente, um lugar que permita o surgimento de ideias onde 

as pessoas possam se sentir confiantes. 

 

Por último, e relacionado as estratégias a serem adotadas pelo SEBRAE-MG como 

incentivadoras ao uso do espaço, dá-se destaque à importância da criação de um 

plano de comunicação adequado e que permeie por todas as unidades da instituição 

e, à abertura aos colaboradores em participar do processo de construção de 

metodologias inovadoras para serem utilizadas no espaço, tornando-os disponíveis 

e participativos no processo de construção de práticas a serem utilizadas no espaço. 

 

O estudo se mostrou relevante ao incluir-se entre muitas investigações temas 

relativamente novos no meio acadêmico e profissional quando analisa aspectos que 

remetem a algo que se comporta como tendência para todas as organizações. E em 

específico ao objeto de estudo desta dissertação, o SEBRAELAB-MG, o estudo 

identifica pontos de melhoria para serem implantadas nas novas unidades do 

espaço que serão criadas e, pontos de atenção para o espaço que já existe na sede 

de Belo Horizonte. 

 

Com relação à instituição SEBRAE-MG, o estudo se mostrou relevante por 

proporcionar a identificação da estratégia de posicionamento da mesma. A 

instituição deixa de ensinar e estimular junto aos clientes o uso do Plano de 

Negócios, e dá lugar à aplicabilidade do Modelo de Negócio Canvas nos 

atendimentos. O que evidencia a importância do desenvolvimento de modelos de 

negócio como fator de inovação organizacional. 

 

Após todas as análises, observa-se assim um fértil campo de possibilidades nos 

quais é interessante a atenção acadêmica e profissional para estudos posteriores a 

fim de que conhecendo melhor, seja possível interferir e melhorar o funcionamento 

do SEBRAELAB no município de Belo Horizonte, bem como em outros municípios 

pertencentes ao SEBRAE-MG, para os quais está prevista a criação de espaços 

semelhantes a este. 
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Como limitações da pesquisa, é relevante ressaltar que os resultados são 

específicos do SEBRAELAB-MG e sendo este um espaço relativamente novo, 

interferências nos resultados e percepções dos entrevistados podem ser 

apresentadas, por isso não podem ser generalizados. Apesar disso, o trabalho é 

muito importante e pode ser referência de impacto para a instituição SEBRAE-MG. 

 

A presente pesquisa evidencia oportunidades de estudos para práticas de inovação 

relacionadas aos novos SEBRAELAB’s que serão criados no estado de Minas 

Gerais e nos demais estados, para investigar especificadamente potencialidades e 

fragilidades, bem como propor novas práticas inovadoras baseadas no Design 

Thinking para serem trabalhadas junto ao cliente final do SEBRAE-MG. 
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APÊNDICE A – Roteiro Semiestruturado 

 

Bloco 1: Caracterização do Entrevistado 

 Nome, Idade, Formação, Tempo de SEBRAE-MG, Cargo atual, Tempo no 

Cargo Atual, etc. 

 

Bloco 2: Identificar a percepção do público entrevistado a respeito do conceito 

de Design Thinking (OBJ. ESP. 1). 

 

1. Você já ouviu falar do Design Thinking? O que sabe sobre o tema? 

 

Apresentar o conceito de Design Thinking: 

Brown (2009) descreve o Design Thinking como o caminho para conseguir a solução 

ideal para desvendar a necessidade dos clientes ao avaliar soluções 

tecnologicamente confiáveis e elaborar uma estratégia de negócio viável, de modo a 

ser convertido em valor, para o consumidor, e em oportunidade de mercado, para a 

empresa. 

 

2. Na sua opinião, e com base no conceito apresentado, quais são os principais 

benefícios da utilização das ferramentas de Design Thinking em uma 

organização? 

 

3. Como a utilização do Design Thinking pode induzir a inovação nas organizações? 

 

Bloco 3: Identificar a percepção do público entrevistado a respeito da 

finalidade do espaço SEBRAELAB (OBJ ESP. 2). 

 

4. Você conhece/já ouviu falar do SEBRAELAB? Você sabe para que o 

SEBRAELAB foi criado? 
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5. De forma geral, para que finalidade o SEBRAELAB tem sido utilizado pelos 

colaboradores do SEBRAE e/ou outros públicos? Qual a sua opinião a respeito do 

uso que tem sido dado ao SEBRAELAB por este público? 

6. Desde março de 2017 (quando o SEBRAELAB foi criado), quantas vezes você já 

fez o uso do espaço? Se usou, para qual (is) finalidade? Se não usou, por que 

ainda não utilizou deste espaço? 

 

Bloco 4: Identificar se o uso do espaço SEBRAELAB está de acordo com o que 

foi proposto em seu projeto de idealização e criação. 

 

O SEBRAELAB foi desenvolvido para representar os seguintes conceitos: ser um 

espaço de experimentação; ser um espaço de extensão do atendimento SEBRAE; 

ser um espaço de compartilhamento; levar modernização e diferenciação na 

aproximação com o cliente; ser um espaço colaborativo (uso de voluntariado para a 

promoção das ações); ser um espaço de geração de negócios; ser um espaço de 

interação entre clientes; e apresentar dinamicidade e flexibilidade em sua ocupação. 

 

7. Qual a sua opinião sobre a proposta de valor do SEBRAELAB? Você considera 

que ela é oferecida a contento, ou não? Justifique sua resposta. 

 

8. Na sua opinião, a utilização do SEBRAELAB está sendo feita da forma prevista no 

seu projeto de idealização e criação, pelos colaboradores do SEBRAE?  

 

9. Para você, quais as principais vantagens para o SEBRAE em possuir um espaço 

como o SEBRAELAB? 

 

10. Você saberia mensurar se houve ou não a geração de novos negócios a partir 

do uso do espaço? 

 

11. Você acredita que toda a instituição SEBRAE compreende o objetivo e a 

finalidade de utilização do espaço SEBRAELAB?  
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12. Qual estratégia poderia ser adotada pelo SEBRAE para que o SEBRAELAB 

possa ser utilizado da forma prevista no seu projeto de idealização e criação? 

 

13. Finalizando, você gostaria/teria mais alguma opinião a respeito dos temas que 

foram debatidos nesta entrevista (Design Thinking e SEBRAELAB)?  

 

Agradecimentos. 

 

 

Cintya Pereira Soares 
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APÊNDICE B – Termo de Autorização para Gravação de Voz 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 
 

Eu, _________________________________________________________, 
após entender o objetivo da dissertação de mestrado intitulada “A UTILIZAÇÃO DO 
DESIGN THINKING NO DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS DE INOVAÇÃO EM 
AMBIENTES INOVADORES: ESTUDO APLICADO AO CASO SEBRAELAB”, 
assim como, estar ciente da necessidade da gravação da minha entrevista, 
AUTORIZO, por meio deste termo, a pesquisadora Cintya Pereira Soares, a realizar 
a gravação da minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte.  

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso da pesquisadora 
acima citada em garantir-me os seguintes direitos:  

1. poderei ler a transcrição da minha gravação;  
2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações 

para a pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: 
revistas científicas, congressos e jornais;  

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação 
das informações geradas;  

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser 
feita mediante minha autorização;  

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do 
(a) pesquisador (a) coordenador (a) da pesquisa (Cintya Pereira Soares), e após 
esse período, serão destruídos e,  

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer 
momento e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 
 

 
Belo Horizonte, xx de xx de 2017. 

 
 

________________________________________________ 
Assinatura do participante da pesquisa 

 
 

________________________________________________ 
Cintya Pereira Soares 

 

 

 

Mestranda: Cintya Pereira Soares - MPA/Fundação Pedro Leopoldo 

(cintyapsoares@gmail.com)  

Orientador: Dr. Frederico Cesar Mafra Pereira - MPA/Fundação Pedro Leopoldo 

(professorfrederico@yahoo.com.br) 




