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RESUMO 
 
 
 
A globalização vem impondo um modelo econômico estruturado de maneira que a 
gestão de negócios e o desenvolvimento de produtos deem condições suficientes 
para aumentar o nível de competitividade das organizações. O conceito da inovação 
vem sendo amplamente debatido e apontado como a nova forma de obtenção de 
vantagem competitiva ou até mesmo de sobrevivência, entretanto, pouco se entende 
seu processo e significado. Assim surge o Design Thinking como uma nova fronteira 
a ser explorada, como ferramenta que fornece elementos de orientação e 
contribuição para as organizações no processo de inovação, sendo utilizada como 
metodologia no auxílio de escolha e uso de instrumentos para melhoria da 
produtividade organizacional. O Design Thinking surgiu a partir do design, com uma 
característica de centralização do ser humano no processo, sendo considerada por 
muitos como uma abordagem de inovação. Foi realizada uma pesquisa de 
abordagem qualitativa para identificar as características do estudo da unidade de 
análise escolhida. Assim, este trabalho apresenta um estudo de caso em uma 
empresa fabricante de cardans (eixo utilizado na transmissão de caminhões) com o 
objetivo de aprofundar o conhecimento sobre a ferramenta Design Thinking e como 
a mesma pode contribuir com o aumento de produtividade e qualidade no processo 
de inovação de uma empresa do setor de autopeças. Após análise das entrevistas 
pode-se constatar sobre a grande importância do Design Thinking dentro de uma 
empresa que busca crescimento e melhoria continua de seus processos e utiliza 
esta ferramenta para ganho de produtividade e competitividade. 
 
 
Palavras-chave: Inovação. Design Thinking. Produtividade. 
 
 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The Globalization has been imposing a structured economic model so that business 
management and product development have sufficient conditions to increase the 
level of competitiveness of organizations. The concept of innovation has been widely 
debated and pointed as the new way to obtain competitive advantage or even 
survival, however, little is understood its process and meaning. Thus, Design 
Thinking emerges as a new frontier to be explored, as a tool that provides elements 
of orientation and contribution to organizations in the process of innovation, being 
used as a methodology to aid in the choice and use of tools to improve organizational 
productivity. Design Thinking arose from design, with a characteristic of centralization 
of the human being in the process, being considered by many as an approach of 
innovation. A qualitative research was carried out to identify the characteristics of the 
study of the chosen unit of analysis. Thus, this paper presents a case study in a 
company that manufactures cardans (axis used in the transmission of trucks) with the 
objective of deepening the knowledge about the tool Design Thinking and how it can 
contribute with the increase of productivity and quality in the process of a company in 
the auto parts industry. After analyzing the interviews, one can see the great 
importance of Design Thinking within a company that seeks growth and continuous 
improvement of its processes and uses this tool to gain productivity and 
competitiveness. 
 
 
Keywords: Innovation. Design Thinking. Productivity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Contextualização e problematização 

 

Em um ambiente globalizado e cada vez mais turbulento, incerto e altamente 

competitivo, as inovações em produtos e processos e também em negócios tornam-

se essenciais para a sobrevivência das empresas. Igualmente, é realidade que a 

identificação de oportunidades, novos ciclos de inovações tecnológicas, 

estabelecimento de estratégias, planejamento de cenários e o ambiente para 

aprendizagem e criação do conhecimento são essenciais para a vantagem 

competitiva das empresas, independentemente do setor. 

O termo inovação está ligado a mudanças e novidades. Essas mudanças 

podem ser relacionadas ao produto, ao processo e à forma organizacional e de 

trabalho, tecnologia, mercado e modelo de negócio. 

Nos países desenvolvidos nota-se que o investimento em inovação tem uma 

participação maior por parte das empresas; no caso do Brasil a predominância maior 

é de investimento do Estado. Em 2017 o investimento em Inovação nas empresas 

públicas é de 0,72% do PIB (Produto Interno Bruto) e das empresas particulares de 

0,50% do PIB (FERNANDES, 2017). 

O panorama da inovação no Brasil é estudado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), através da Pesquisa Industrial de Inovação e 

Tecnologia (PINTEC). O IBGE considera como inovação todas e quaisquer 

mudanças que ocorreram em uma empresa, todos os tipos de aquisições (P&D, 

conhecimentos, máquinas e equipamentos), introdução de inovações no mercado e 

treinamento (TAKAHASHI, 2011). Entretanto, a grande diferença das inovações dos 

países desenvolvidos em relação ao Brasil se dá especificamente porque nesses 

países elas se concentram nas inovações de produto e, no Brasil, apenas nas 

aquisições de máquinas e equipamentos. 

A lógica predominante no Brasil, principalmente nas grandes empresas do 

setor industrial parece ser a existência de um modelo muito forte de padronização, 

eficiência e melhoria contínua, resultado de pelo menos duas ou três décadas de 

investimentos e treinamento em métodos de gestão da produção e de qualidade 

total. Não está errado buscar melhorias de processos, redução de custo, ganhos de 
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produtividade etc., pois isso pode trazer bons resultados, especialmente no curto 

prazo. A questão mais importante é o equilíbrio para não ocorrer excessos, pois 

esse paradigma da inovação chamado de incremental pode limitar ambições mais 

altas de inovação (TERRA et al., 2012). 

De acordo com o mesmo autor, inovação tem algo de mágico, é o novo que 

surge e encanta os que a observam. E sendo um fenômeno estritamente humano, 

pois a máquina ainda não tem esse poder é, de certa maneira, desafiador, e as 

teorias que a explicam adquirem um caráter mais explicativo do passado do que 

preditivo do futuro. Uma das contribuições das abordagens que procuram explicar a 

inovação pelo seu caráter intuitivo e imersivo é o Design Thinking. 

Com o passar do tempo, empresas passaram a perceber que já não bastava 

oferecer apenas superioridade tecnológica ou excelência em desempenho como 

vantagem mercadológica, pois tanto as de pequeno porte quanto as de grande porte 

espalhadas pelo mundo já haviam começado a se adequar a esta realidade. No 

cenário de competição global, inovar seria uma tarefa árdua e muitas vezes 

frustrante. A dificuldade de obter diferenciação de mercado sobre a concorrência 

seria cada vez maior. Novos caminhos precisavam ser traçados, não apenas para 

garantir o êxito das empresas, mas, principalmente, sua sobrevivência (TERRA et 

al., 2012). 

Foi buscando novos caminhos para a inovação que foi criada a metodologia 

conhecida como Design Thinking, uma abordagem focada no ser humano que vê na 

multidisciplinaridade, colaboração e tangibilização de pensamentos e processos, 

caminhos que levam a soluções inovadoras para negócios (VIANNA, ADLER, 

LUCENA & RUSSO, 2012). 

A inovação guiada pelo design veio complementar a visão do mercado de que 

para inovar é preciso focar no desenvolvimento ou integração de novas tecnologias 

e na abertura e/ou atendimento a novos mercados. Além desses fatores 

tecnológicos e mercadológicos, o Design Thinking inova principalmente ao introduzir 

novos significados aos produtos, serviços ou relacionamentos. Uma vez que “as 

coisas devem ter forma para serem vistas, mas devem fazer sentido para serem 

entendidas e usadas” Krippendorf, et al., (1989 apud VIANNA, ADLER, LUCENA & 

RUSSO, 2012), o design é por natureza uma disciplina que lida com significados, ao 

desafiar os padrões de pensamento, comportamento e de sentimento. Para esses 

autores, “design thinkers” produzem soluções que geram novos significados e nos 



12 

 

quais se estimulam diversos aspectos (cognitivo, emocional e sensorial) envolvidos 

na experiência humana (VIANNA, ADLER, LUCENA & RUSSO, 2012). 

A partir dessa rápida contextualização, a questão norteadora dessa pesquisa 

pode ser assim formulada: quais possíveis contribuições do Design Thinking podem 

ser utilizadas na melhoria do processo produtivo na indústria de cardans? 

A partir dessa questão norteadora, o desenvolvimento dessa pesquisa busca 

uma nova análise na elaboração de produtos e serviços com a ajuda do Design 

Thinking, sendo que o foco será voltado para a área de produção; para tanto foi 

realizado um estudo de caso na Empresa Cardan Minas, tendo sido realizada uma 

pesquisa de natureza qualitativa com a finalidade principal de avaliar a efetiva 

utilização da metodologia do Design Thinking como ferramenta na produção de 

cardans e como esta utilização pode estar aumentando a produtividade da referida 

empresa. 

 

 

1.2 Objetivos geral e específicos 

 

 

O objetivo geral dessa pesquisa é apontar as contribuições do Design 

Thinking para a melhoria do processo produtivo em uma empresa do setor de 

cardans.  

 

Seus objetivos específicos são: 
 
 

1. Identificar o funcionamento do processo produtivo em uma 

empresa de serviços especializada em cardans; 

2. Identificar as vantagens da utilização do Design Thinking no 

processo produtivo da referida empresa; 

3. Perceber a evolução de como uma empresa pode ter ganho em 

produtividade e competitividade com a utilização do Design 

Thinking. 
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1.3 Justificativas 

 

Este trabalho se justifica pelo interesse do autor pelo tema da Inovação como 

campo da Administração da Produção, e como estes temas são abordados a partir 

da ótica do Design Thinking. Este é um nicho de mercado de grande 

desenvolvimento e oportunidades, mas que ainda tem pouca literatura acadêmica 

disponível. 

Por outro lado, a metodologia do Design Thinking ainda está no começo de 

uma aplicação direta na Administração da Produção, segundo sentimento do autor, 

e assim sua escolha se justifica como ajuda aos profissionais da área, para que 

possam desenvolver um conhecimento da técnica e como a mesma pode ser 

utilizada na Administração da Produção como fator de ganho de produtividade. 

O interesse do autor pelo tema em questão está no grande desafio de se 

dissertar sobre o assunto, uma vez que ainda existe pouquíssima literatura técnica a 

respeito. A busca pelo conhecimento nesta área é um grande desafio e precisa ser 

estudado mais a fundo. 

Este trabalho fará uma análise do referencial teórico no capítulo 2, 

descrevendo Inovação e também do Design Thinking e Administração da Produção. 

O capítulo 3 apresenta o Contexto da Pesquisa realizada, falando da empresa 

Cardan Minas, a Metodologia é apresentada no capítulo 4 e a apresentação e 

análise de dados é apresentada no capítulo 5. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo tratará dos termos Inovação e Design Thinking, apresentando 

suas características e vantagens dentro das empresas que os utilizam. 

 

 

2.1 Inovação: conceitos e tipos 

 

A inovação trata de mudanças e novidades. O que é considerado novo é 

relativo, por isso a inovação deve ser analisada comparativamente em relação a si 

própria e ou com o mercado e até mesmo com o mundo. Conceituar inovação é algo 

amplo, não se restringe somente à tecnologia, mas às inovações em produtos, 

processos, formas organizacionais, trabalho, mercado, negócio e valor. É possível 

ter inovação em produto com tecnologias já existentes com um valor inédito 

proporcionado aos clientes (TAKAHASHI, 2011). 

Segundo Tidd e Bessant, (2015), o temo inovação deriva do latim - innovare, 

que significa “fazer algo novo”. A inovação é o processo de transformar as 

oportunidades em novas ideais que tenham amplo uso prático. Para o autor anterior, 

“A inovação é a boa exploração de novas ideias”. 

 

Para Freeman, citado por Tidd e Bessant (2015),  

 

“A inovação industrial abrange as atividades técnicas, comerciais, de 
projetos, de manufatura e de gestão que estão envolvidas no 
marketing de um novo (ou aperfeiçoado) produto ou no primeiro uso 
comercial de um novo (ou aperfeiçoado) processo ou equipamento”. 
Freeman, (1982), apud TIDD & BESSANT, 2015, p.19). 

 

De acordo com Rothwell e Gadiner, (1985, apud TIDD & BESSANT, 2015, 

p.19), “a inovação não é apenas a comercialização de um grande avanço no estado 

tecnológico da arte (uma inovação radical), mas até mesmo a utilização de 

mudanças de pequena escala no Know-How tecnológico (uma inovação adicional ou 

de aperfeiçoamento)”. 

“A inovação é a ferramenta específica dos empreendedores, pela 
qual eles se aprofundam nas mudanças como uma oportunidade 
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para negócios ou serviços diferentes. Ela pode ser considerada uma 
disciplina que pode ser aprendida e ser praticada” (DRUCKER, 1985, 
apud TIDD & BESSANT, 2015, p.19). 

 

 

Definir quais as grandes oportunidades para inovar e quais os tipos de 

inovação fazem mais sentido são os primeiros passos a seguir dentro de uma 

organização. Sem esse alinhamento, uma parte substancial dos esforços em favor 

da inovação na empresa pode ser desperdiçada ou não atingir objetivos esperados 

quando surgem grandes descontinuidades e oportunidades. 

 

A inovação pode ser classificada, de acordo com Takahashi (2011), como: 

 

➢ Ciência (pesquisa básica) 

➢ Tecnologia (pesquisa aplicada) 

➢ Inovação em processos ou produtos 

 

Inovação em Ciência é desenvolvida pela “pesquisa básica”, cujo objetivo é 

promover o novo conhecimento e o desenvolvimento de algum fenômeno. É 

desenvolvido normalmente em universidades e centros de pesquisa, mas algumas 

empresas também buscam inovar nesse sentido.  

A inovação em Tecnologia é desenvolvida pela pesquisa aplicada, com o 

objetivo de promover o conhecimento aplicável às necessidades comerciais para o 

futuro desenvolvimento de novos produtos e processos, a agregação de valor em 

relação à ciência está no grau de aplicabilidade e pode ser desenvolvido nas 

universidades, centros de pesquisa e empresas. 

Já a inovação em Processos ou Produtos é resultado da combinação ou 

aplicação de tecnologia. Esse processo é responsável por essa agregação de valor. 

O contexto da aplicação é empresarial, pois o produto é desenvolvido visando a um 

determinado mercado, para ser comercializado. Sendo assim, questões como 

produção, logística interna e externa e comercialização devem ser planejadas e 

implementadas. Nesse caso as universidades e centros de pesquisa podem 

participar do processo, porém o objetivo é comercial sendo que seu 

desenvolvimento é centrado nas empresas. 
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Ainda sobre tipologias, Terra et al., (2012), afirmam que vários trabalhos 

também tentam classificar as inovações de acordo com o foco a seguir: 

 

➢ Soluções (resolver problemas); 

➢ Clientes (achar novos segmentos de clientes); 

➢ Experiência do cliente (mudar o jeito como a empresa interage com os 

seus clientes); 

➢ Modelo de receitas (mudar o jeito pela qual a empresa é paga); 

➢ Cadeia de valor e plataforma (mudar a posição ou escopo de 

participação na cadeia de valor); 

➢ Canais (mudar a forma como a empresa vai para o mercado com o seu 

produto); 

➢ Net Working (mudar a forma como se liga aos clientes e fornecedores); 

➢ Marca (mudar a maneira como a empresa comunica sua marca). 

 

 

2.1.1 A inovação no mercado 

 

Inovação é um termo que é associado rapidamente ao mundo das 

organizações. Existem situações em que a inovação em apenas um ou outro ponto 

do sistema empresarial é suficiente ou até mesmo rentável. Os objetivos de 

inovação devem estar alinhados com o planejamento estratégico da empresa. O 

apoio dos executivos é de fundamental importância tanto em termos de recursos 

verbais quanto com recursos financeiros, tempo e ter um interesse verdadeiro no 

objetivo de inovação da empresa (TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2007). 

A inovação, inevitavelmente, diz respeito a mudanças. Entretanto, as 

mudanças podem ser relativas ao objeto que a organização oferece, ou seja, o 

produto, ou podem estar relacionadas ao modo como a organização cria, produz e 

entrega estes produtos, ou seja, o processo. Esse conceito amplia-se para outros 

tipos de mudanças como forma organizacional, forma de trabalho, negócios, 

tecnologia e marketing (TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2007). 

De acordo com Takahashi (2007) existem alguns caminhos que induzem a 

inovação a efetivar-se na prática. O primeiro é o caminho dirigido para o negócio, no 

qual a oportunidade pode ser identificada pela visão das futuras necessidades na 
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viabilização de negócio, solução ou produto. As traduções das decisões estratégicas 

se desenvolvem na seleção de inovações como recursos e competências no 

desenvolvimento dos projetos. 

Outro caminho na implantação da inovação é o caminho dirigido pelo 

mercado que surge após a identificação de um problema ou uma necessidade de 

marketing ou desenvolvimento relacionado a clientes. A gestão de programas e 

projetos nesta fase tem a responsabilidade da implementação da inovação 

(TAKAHASHI, 2007). 

O terceiro e último caminho é o da tecnologia, que impulsiona a inovação na 

empresa. Tem início quando a área de desenvolvimento de competências 

tecnológicas cria uma nova solução de grande potencial de uso (TAKAHASHI, 

2007). 

Nota-se que as empresas transformam seus negócios, principalmente para 

alavancar a eficiência a limites extremos, muitas vezes através da racionalização de 

suas operações táticas e estratégicas. Por exemplo, o algoritmo de busca do Google 

se tornou incrivelmente eficiente na busca através de grandes quantidades de dados 

usando seu sistema patenteado chamado Page Rank. Em segundos ele é capaz de 

apresentar resultados que são imediatamente significativos para nossos objetivos de 

pesquisa.  

Da mesma forma, a FedEx e a UPS tornaram-se extremamente eficientes em 

suas operações suportadas em tecnologia, permitindo obter as encomendas 

entregues dentro de prazos curtos e bem rigorosos. Os sistemas de compras on-line 

estão nos permitindo fazer compras de maneira muito mais rápida e eficaz do que 

antes. As companhias aéreas estão oferecendo sistemas de auto reserva eficientes 

para tornar o nosso planejamento de viagens mais eficiente. Assim, novas 

tecnologias e modelagem de negócios são os principais drivers para este tipo de 

inovação (KUMAR, 2009). 

Ainda segundo Kumar (2009), estes tipos de iniciativas de inovação estão 

criando um novo mundo de escolhas dos consumidores aparentemente ilimitadas e 

sistemas quase que magicamente eficientes. Entretanto, a atenção está mudando 

para alcançar a eficiência em criar novas experiências desejadas pelos usuários. 

Isto significa, por exemplo, que para empresas de grande porte na área esportiva, o 

foco da inovação não é mais sobre o calçado, mas na experiência do usuário; da 
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mesma forma, para a Apple, o foco da inovação do iPod é mais sobre a experiência 

em se ouvir música do que em leitores de MP3. 

O desafio para as empresas não é apenas a adoção de métodos de design 

em seus processos de inovação, mas também mesclar esses novos métodos de 

forma eficaz com os processos existentes de modelagem de negócios e 

desenvolvimento de tecnologia. As empresas precisam entender métodos eficazes e 

compatíveis de design, ferramentas e frameworks, com especial atenção para a 

prática de inovação no design de forma colaborativa, confiável e repetidamente. 

Inovações concebidas integrando cuidadosamente os processos de design com 

negócios e tecnologia têm uma melhor chance de alcançar o alto valor de usuário e 

valor econômico, levando a uma maior adoção e liderança de mercado (KUMAR, 

2009). 

Kumar (2009) analisou algumas das empresas mais inovadoras do mundo 

citadas por especialistas em inovação, tendo estudado centenas de inovações bem-

sucedidas que essas empresas oferecem. Ele identificou quatro princípios 

fundamentais que os inovadores de sucesso precisam estar atentos: 

 

Princípio 1 - Construir inovações em torno de experiências das pessoas 

 

Processos de inovação em empresas começam com o objetivo de 

compreender como os consumidores estão usando a oferta da empresa, sejam elas 

produtos ou serviços. Empresas orientadas para o produto normalmente procuram 

entender como os consumidores decidem comprar um produto e como eles usam 

esse produto, geralmente através de métodos tais como pesquisas, grupos de foco, 

entrevistas, visitas domiciliares e testes de usabilidade. Os investigadores procuram 

responder a perguntas que são principalmente sobre o produto. “Que melhorias 

podem ser feitas no produto?” “Por que as pessoas compram este produto em 

detrimento de outro?” “Que recursos adicionais irão levá-las a pagar mais pelo 

produto?” Neste contexto, as inovações são construídas em torno de um bom 

entendimento do próprio produto (KUMAR, 2009). 

 

Princípio 2: Pensar em inovações como sistemas e não apenas produtos 
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Uma oferta, seja um produto ou um serviço, pertence a um sistema global 

com muitas partes interligadas. Inovadores precisam entender como funciona esse 

sistema a fim de obter uma compreensão profunda da própria oferta. 

Caso se esteja projetando um produto relacionado com a saúde, como um 

medidor de pressão arterial, uma garrafa de prescrição de medicamentos, ou uma 

cadeira de rodas, o foco principal para a inovação deve estar tradicionalmente no 

desempenho do produto. Enquanto isso pode levar a melhorias incrementais para o 

produto, para obter a inovações verdadeiramente poderosas, precisa-se entender o 

sistema de saúde no qual o produto é uma parte; precisa-se pensar em relações do 

produto para outras partes desse sistema, tais como o paciente, médico, hospital, 

casa, farmácia, fabricante do produto, revendedor do produto, companhia de 

seguros, empresa farmacêutica, o governo e outros. Esta visão ampla do sistema é 

susceptível de nos fornecer mais oportunidades para pensar em inovações que não 

teria pensado de outra forma (KUMAR, 2009). 

 

Princípio 3: Cultivar uma cultura de inovação nas organizações 

 

O objetivo aqui é para cultivar uma mentalidade entre as pessoas para que as 

ações de cada um possam adicionar valor global de ofertas da organização e 

promover um ambiente no qual todos os membros da organização estejam 

proativamente envolvidos em pensamento à inovação como parte de suas atividades 

diárias. 

A prática da inovação é uma atividade colaborativa. As pessoas com 

competências em várias áreas precisam se unir para fazer o processo completo. 

Tecnólogos, engenheiros, designers, etnógrafos, gerentes, planejadores de 

estratégia, especialistas em marketing, planejadores financeiros, e outros, todos 

precisam ser levados a um espaço mental para a criação de inovações para garantir 

o sucesso. Mais recentemente, os usuários finais e comunidades também são 

trazidos para o processo de inovação. O espaço compartilhado que cria inovações 

está se tornando, assim, mais '' aberto '' (KUMAR, 2009). 

Embora alcançar este nível de colaboração seja desafiador, pode-se tomar 

alguns pequenos passos que eventualmente levem à mudanças positivas na cultura 

de inovação das organizações ao longo do tempo. Um desses passos é promover 

colaborações frequentes entre pessoas com experiências diversificadas reunindo-os 
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como membros da equipe no processo de inovação. Sessões de trabalho interativas 

frequentes e atividades de brainstorming são criadas e isso não só ajuda as equipes 

específicas a construir ideias uns dos outros, como também promove uma cultura de 

inovação mais ampla (KUMAR, 2009). 

 

Princípio 4: Adotar processos de desenho rigorosos e métodos estruturados 

 

Inovadores em empresas precisam de um modelo de prática integrada que 

sintetize design, tecnologia, negócios e outros processos. Processos de 

planejamento integrados que são facilmente compreendidos e utilizados por equipes 

de inovação são susceptíveis de aumentar a taxa de sucesso das inovações 

(KUMAR, 2009). 

O planejamento da inovação não é um paradoxo como parece ser. É possível 

criar inovações usando processos bem desenvolvidos para reconhecer as 

necessidades das pessoas e demandas contextuais, mas é necessário um alto grau 

de disciplina para esses processos para trabalhar. Inovações de sucesso emergem 

de processos disciplinados e bem informados e suas aplicações. Isto requer 

estruturas confiáveis, métodos estruturados e ferramentas rigorosas (KUMAR, 

2009). 

Além disso, os membros da equipe de inovação com experiência em 

diferentes disciplinas como a pesquisa, engenharia, gestão de negócios, finanças e 

estratégia precisa de um espaço mental compartilhado e estruturas compartilhadas 

em torno do qual eles podem trabalhar juntos. Para as equipes multidisciplinares de 

forma eficaz e de forma colaborativa prática de inovação, estas estruturas têm que 

ser claro, pragmático e sem jargões (KUMAR, 2009). 

Finalizando o princípio 4, em suma, para a prática de inovação bem-sucedida 

as empresas precisam de processos disciplinados apoiados por métodos, estruturas 

e ferramentas que podem ajudar as equipes multidisciplinares e várias áreas de 

especialidade a trabalharem juntos (KUMAR, 2009). 

Conforme Terra et al. (2012), diferentes mercados demandam diferentes 

intensidades de inovação para manutenção do crescimento e da rentabilidade. 

Muitos imaginam que a inovação nasce de cérebros iluminados de dentro das 

organizações, na prática o que verificamos é que as inovações de maior impacto são 

a materialização e a geração de valor associadas à introdução de novos produtos ou 
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soluções para atender a oportunidades latentes ou emergentes que estão surgindo 

no mundo externo. As empresas mais inovadoras do mundo sabem que é 

necessário ter um processo sistêmico, deliberado e contínuo para identificar as 

grandes oportunidades para inovar e se diferenciar no mercado. 

Para Matos (2014), Inovações tecnológicas e de produto, bem como aquelas 

incrementais no processo de fabricação, fazem parte da história da indústria 

automotiva e da própria empresa como pode ser percebido na relação de inovações 

realizadas por ela em sua trajetória no Brasil. Já inovações em modelos de negócio, 

além de serem um conceito mais contemporâneo e ainda pouco explorado pela 

maioria das organizações, distanciam a empresa do seu core business automotivo e 

podendo ser, ainda, um conceito a ser mais bem entendido e desenvolvido. 

Segundo Ganzer et al. (2015), em 1912, a abordagem conceitual de inovação 

desenvolveu-se e obteve maior espaço a partir do Teoria do Desenvolvimento 

Econômico, de Joseph Schumpeter, colocando-a num lugar de destaque, na área 

organizacional. Desta maneira, a inovação, de acordo com Schumpeter (1934), é a 

ação de criar processos que promovam a ruptura no sistema econômico, permitindo 

o surgimento de novidades. Nas economias capitalistas o desenvolvimento 

econômico é orientado pelo impacto das inovações tecnológicas, ocorrido por meio 

de um processo dinâmico de “destruição criadora”, sendo a inovação, caracterizada 

por um processo de criação do novo perante a destruição do que está se tornando 

obsoleto, contestando a ideia do equilíbrio da economia, como é descrito na teoria 

neoclássica. 

Para Gomes et al. (2015), o estímulo das empresas para inovar vem da 

cultura organizacional, uma vez que, ao influenciar o comportamento dos 

funcionários cria-se uma aceitação da inovação pelos colaboradores como um valor 

fundamental na organização, levando-os a se comprometer com ela. 

Ainda segundo Gomes et al. (2015), uma organização com capacidade de 

inovar se sustenta principalmente por sua cultura organizacional e esta capacidade 

de inovar está nas habilidades e atitudes das pessoas que trabalham na empresa. 

Para o surgimento da inovação é fundamental existir uma cultura facilitadora dos 

processos como fator estratégico no alcance dos objetivos da organização. Assim, a 

cultura é um fator de influência da inovação na organização, podendo tanto estimular 

quanto inibir os comportamentos que desencadeiam os processos de surgimento de 

novidades. 
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Nos estudos de Gomes et al. (2015), os autores concluíram que a Estrutura 

organizacional foi a dimensão que mais tem influência na formação da cultura de 

inovação. Os indicadores referentes à flexibilidade organizacional se sobressaíram 

em relação aos demais. A reunião dos melhores membros de diferentes áreas de 

especialização pode atingir a combinação necessária para desenvolver o trabalho de 

forma sinérgica, incentivando a interdisciplinaridade e o intercâmbio de valores e 

crenças. O uso de equipes multifuncionais em todos os níveis para gerar ideias 

criativas é fundamental para as organizações de o setor desenvolver produtos 

inovadores. 

Para Guimarães et al. (2015), as organizações que competem em ambientes 

dinâmicos têm na inovação uma ferramenta de considerável importância. É assim 

que a relação entre as estratégias organizacionais e a pratica da inovação se 

estreita. E em relação à estratégia competitiva, a prática da inovação pode estimular 

ou inibir o crescimento da organização. Deve haver um alinhamento entre a 

estratégia de produção e a estratégia competitiva e haver um conteúdo capaz de 

sustentar a capacidade produtiva da organização. 

A velocidade das mudanças no mercado do mundo atual faz com que as 

organizações necessitam definir constantemente seu posicionamento na busca de 

sua sustentabilidade e competitividade. A estratégia pela inovação se apresenta 

como um caminho importante a partir da busca de informações e sua utilização 

como subsídio para a tomada de decisões, de modo certo e no tempo certo 

(QUINTÃO, 2017). 

 

 

2.1.2 Inovação em processos 

 

Guimarães et al. (2015) concluíram existir uma maior ocorrência da inovação 

de processo do que da inovação de produto. Em relação às prioridades 

competitivas, as organizações dão mais ênfase nas prioridades flexibilidade e custo. 

A inovação não é vista na empresa como uma prioridade competitiva; no entanto, 

muitas vezes ela ocorre como uma forma de melhor desenvolver as prioridades 

flexibilidade e custo. Enquanto algumas características referentes às áreas de 

decisão facilitam a prática da inovação, como é o caso da integração vertical, outras 
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(principalmente organizacionais) poderiam ser mais bem desenvolvidas para 

suportar melhor a inovação.  

Ainda segundo Guimarães (2015), gerenciar um projeto de forma oportuna e 

eficiente é o desafio para as empresas que buscam a inovação, com o objetivo de 

criar um novo produto, serviço ou tecnologia, ou seja, a inovação é um fim em si 

mesma, um dos valores fundamentais de sua atividade. Para as organizações que 

adotam novidades já existentes, a grande questão central é gerenciar a assimilação 

cultural da inovação por toda a organização. Nesse caso, a inovação contribui 

apenas como um meio para atingir os objetivos primários da organização. 

A partir de uma perspectiva mais agregada, o alinhamento entre as 

prioridades competitivas (por meio da importância dada à flexibilidade e custos) e à 

estratégia da empresa traz evidências que contribuem para a avaliação do potencial 

de como o conteúdo da estratégia de produção se relaciona com a prática da 

inovação tecnológica (GUIMARÃES, 2015). 

 

 

2.2 Design Thinking: conceito e métodos 

 

 

Atribuímos, Design, o significado da concepção, no sentido anglo-saxão do 

termo. A abordagem de Design total a diferentes componentes: arquitetura, Design 

industrial, Design gráfico. Estamos principalmente interessados nas ligações entre o 

Design e outra disciplina essencial, a ergonomia (CÂMARA, 1993). 

O Design é originalmente uma palavra francesa, que retorna para nós depois 

de um desvio pelo inglês. Ele preservou duas raízes, desenho e Design. 

Representação e Design. Em vez do antigo "designer" francês, temos as palavras 

"designer" e "desenhar". Os termos "desenho industrial" e "desenho industrial" são 

substituídos pelo termo "design industrial", expressão geral e midiática. "Design", 

ainda mais perto de latim "designar". Nos países de língua inglesa, o Design se 

aplica a todas as atividades de design e não encontra tradução satisfatória em 

francês (CÂMARA, 1993). 

Ainda segundo Câmara (1993), a integração do Design, que apresentamos 

anteriormente. É necessário adicionar a necessidade dessa integração à perspectiva 

de melhorar o contexto industrial. Deve também ser dado um papel na melhoria da 
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competitividade. Desde o início da década de 1970, as empresas embarcam em 

projetos de modernização para melhorar sua competitividade. Neste contexto, o 

Design participa deste processo da seguinte maneira: 

• O design, produção, comercialização dos produtos da empresa; 

• A imagem de marca da empresa, em melhorar a qualidade, a facilidade de 

uso, a estética dos produtos e a qualidade de sua comunicação gráfica; 

• A organização da empresa, especialmente através da revisão do processo 

de design do produto. 

 

Ainda segundo Câmara (1993), o Design transforma o tamanho das 

empresas, suas estratégias e suas organizações. Em efeito, transforma sua 

dimensão humana. Vamos voltar às palavras de B. Irion: "O objetivo é adaptar-se o 

mais próximo possível às necessidades expressas de mudar usuários e 

consumidores, configurando processos de design, produção e provisionamento que 

são totalmente envolventes. parte das tecnologias de automação e informática 

industrial". 

De acordo com Brown (2010), o Design Thinking oferece uma abordagem 

poderosa, eficaz e amplamente acessível à inovação, integrando assim, todos os 

aspectos dos negócios e da sociedade onde indivíduos e equipes geram ideias 

inovadoras, que fazem a diferença ao serem implementadas. 

O Design Thinking é uma ferramenta que busca estabelecer uma 

“correspondência entre as necessidades humanas com os recursos técnicos 

disponíveis considerando as restrições práticas dos negócios” (BROWN, 2010). 

Segundo Pinheiro e Alt (2011) existe uma linha de raciocínio que vê o Design 

Thinking como uma metodologia, entretanto, ao se falar em metodologia parte-se do 

princípio de que será apresentada uma “receita de bolo”, o que não é realmente o 

que acontece. Muito mais que uma metodologia o Design Thinking é uma nova 

maneira mental de pensar e abordar problemas. O significado de Design Thinking 

em uma tradução mais grosseira pode significar “o jeito de pensar do design”, onde 

design é o que se pode chamar de “projeto centrado nas pessoas” (PINHEIRO; ALT, 

2011). 

A expressão Design Thinking começou a ser utilizada no início da década de 

1990 e foi popularizada através de uma empresa fundada em 1991 na Califórnia, 

chamada IDEO, em uma cidade chamada Palo Alto, na região mais inovadora e 
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dinâmica do mundo: o Vale do Silício. Nos anos seguintes o Design Thinking ganhou 

notoriedade e difusão global através da Universidade Stanford (PINHEIRO; ALT, 

2011). 

O termo Design Thinking resume um “modelo de pensamento com o qual 

abordamos problemas e conduzimos nossos projetos, baseados na Empatia, 

Colaboração e Experimentação” (PINHEIRO, ALT, 2011). 

Ainda segundo Pinheiro e Alt (2011), o Design é a relação entre as pessoas e 

a sua colocação no centro de um negócio, gerando valor com elas e para elas. 

Assim, o Design Thinking resgata estes valores essenciais do Design e aplica estes 

valores na estratégia do negócio, fomentando a produção sistemática de ofertas de 

alta relevância e produzindo um impacto positivo para as pessoas, se caracterizando 

assim em uma espinha dorsal de inovação centrada no ser humano. 

O Design Thinking é uma busca do equilíbrio entre o que é desejável para as 

pessoas, boas condições financeiras para o negócio e que tenha boas condições de 

produção e implementação (PINHEIRO, ALT, 2011). 

Para Vianna et al. (2012) o Design Thinking é uma referência à maneira de 

pensar do designer, utilizando um raciocínio pouco convencional no meio 

empresarial, que é o pensamento “abdutivo”, pelo qual existe uma busca pela 

formulação de questionamentos através da apreensão ou compreensão dos 

fenômenos, ou seja, “são formuladas perguntas a serem respondidas a partir das 

informações coletadas durante a observação do universo que permeia o problema”. 

Pensando de maneira abdutiva, ou seja, não apresenta a verdade, mas uma grande 

possibilidade de a solução não ser derivada do problema, mas se encaixar nele. A 

ideia é que não se soluciona problemas com o mesmo tipo de pensamento que os 

criou. A base do Design Thinking é o desafio às normas empresariais. 

Constantemente os padrões são desafiados pelo Design Thinking, ao fazer e 

desfazer conjecturas, e transformando-as em oportunidades para a inovação. E essa 

habilidade, de se desvencilhar do pensamento lógico cartesiano, que faz com que o 

designer se mantenha “fora da caixa”. 

Os métodos de Design Thinking, aplicação a situações empresariais, são 

ferramentas para uma abordagem diferente para a inovação. Tais métodos podem 

ser comparados aos de Marketing. Além disso, adicionados outros aspectos, 

apresentam-se nas tabelas a seguir as diferenças e idiossincrasias das duas 

abordagens.  
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A figura 1 apresenta uma comparação entre o Design Thinking e o Marketing 

mostrando as diferentes abordagens de cada método. 

 

 
Figura 1 – Diferenças entre Design Thinking e Marketing 
Fonte: Vianna et al. (2012, p. 15) 

 

Vianna et al. (2012) apresentam um esquema representativo das etapas do 

Design Thinking (figura 2). 
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Figura 2 – Esquema do Design Thinking 
Fonte: Vianna et al. (2012, p. 18) 

 

Portanto, conforme Vianna et al. (2012) o Design Thinking é composto de três 

fases distintas, onde no primeiro momento o problema é apresentado através de sua 

análise e síntese. Sendo seguido da ideação, onde o problema é realmente 

identificado e tratado, como última fase surge a prototipação que na verdade é a 

efetivação da resposta ao problema e apresentando uma solução para o mesmo. 

Na definição de Liedtka e Ogilvie (2015), o Design Thinking repete como 

prática no tempo e também nos níveis. É um movimento contínuo entre os níveis de 

abstração, entre uma visão mais ampla e o concreto buscando conforto no tangível. 

Os modelos e protótipos criados pelo Design Thinking conferem a realidade às 

ideias, não usando planilhas e descrições de missão. Assim, pode-se fazer uma 

diferenciação do Design Thinking em relação aos negócios através do seguinte 

quadro 1. 
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Quadro 1 – Distinção entre negócios e Design Thinking 
Fonte: Liedtka e Ogilvie (2015, p. 12) 

 

 

De acordo com Shapira et al. (2015), as atividades humanas estão tão 

difundidas e profundas que estão alterando a estabilidade da terra de maneiras que 

ameaçam o sistema de suporte de vida muito dos quais a humanidade depende. O 

campo do design tem contribuído para a criação de tais complexos problemas sócio-

ecológicos, mas também está se adaptando como uma fonte de soluções. Design 

Thinking foi identificado como uma possível abordagem que poderia ajudar a criar 

tais soluções, e contribuir para o Desenvolvimento Estratégico Sustentável. Os 

autores analisaram potenciais contribuintes e obstáculos do processo de Design 

Thinking com relação ao Desenvolvimento Estratégico Sustentável e criaram um 

protótipo de processo integrado que poderia ajudar a alcançar resultados mais 

estratégicos e sustentáveis.  

Segundo Liedtka e Ogilvie (2015), Design Thinking está mais ligado à ação, e 

os negócios, na maioria das vezes, estão empacados na etapa do discurso. O 

Design Thinking faz com que as coisas pareçam mais reais e é feito para lidar com a 

incerteza. E a mais importante, o Design Thinking para da premissa que os produtos 

ou serviços são adquiridos por seres humanos e não mercados-alvo segmentados 

em categorias demográficas. 
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Quadro 2 – As quatro perguntas e as 10 ferramentas do Design Thinking 
Fonte: Adaptado de Liedtka e Ogilvie (2015, p. 23) 

 

 

De dentro do campo mais vasto do design, o Design Thinking estende o poder 

e o potencial positivo de design para as mãos do “designer de dentro de cada um de 

nós”. Baseia-se na premissa de que cada ser humano comandos habilidades de 

criatividade e imaginação, e procura cultivar uma mente aberta para a inovação em 

problemas difíceis. Design Thinking oferece um processo e atitude que aproveita 

resolução criativa de problemas, concentrando-se na descoberta de causas e 

necessidades de raiz, colaborando em todas as disciplinas, cultivar o otimismo, e 

experimentar com soluções a fim de aprender e adaptar-se mais rapidamente.  

Os autores descobriram essas características benéficas para ajudar a 

resolver prementes desafios da sustentabilidade, incentivando o envolvimento de 

tantas pessoas quanto possível para criar uma mudança positiva (SHAPIRRA et al., 

2015). 

A Inovação em um modelo sustentável de negócio é um tema emergente, 

mas apenas algumas ferramentas estão disponíveis para ajudar as empresas na 

modelagem de negócios sustentáveis. O estudo de Geissdoerfer et al. (2016) integra 

"Design Thinking" e "a inovação no modelo de negócios sustentáveis" para refinar o 

processo criativo de desenvolvimento de propostas de valor sustentável e melhorar 

o processo global de modelagem de negócios. 

Design Thinking é um método para o desenvolvimento de soluções 

inovadoras para problemas complexos, deliberadamente incorporando as 

preocupações, interesses e valores dos seres humanos no processo de design. 
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Design Thinking é deliberadamente iterativo e visa desenvolver e testar várias 

soluções possíveis para chegar a uma solução ótima com rapidez (GEISSDOERFER 

et al., 2016). 

Segundo Ellwanger et al. (2015), os novos campos do design vêm evoluindo 

gradativamente nas últimas décadas, dando enfoque ao design de objetos e de 

sistemas, bem como no relacionamento entre os designs concebidos e seus 

usuários. Isto representa a mudança do foco de produção, funcionalidade e 

importância semiótica de se projetar coisas no século XXI. Há necessidade da visão 

ampliada sobre experiência do usuário no contexto de desenvolvimento de 

tecnologias digitais. Uma das maiores qualidades do Design Thinking é a 

sensibilidade estética das estruturas de texto e da organização de argumentos. 

A inovação do Design Thinking ocorre no momento que ele traz novos 

conceitos para os produtos e serviços ao considerar que as coisas devam ter forma 

para então serem vistas, entretanto, é importante que, para serem compreendidas e 

utilizadas, precisam fazer sentido. O Design Thinking oferece abordagens para 

facilitar a experiência dos usuários em direção a resultados holísticos (ELLWANGER 

et al., 2015). 

As soluções do Design Thinking desafiam os padrões de pensamento, 

comportamento e sentimento à medida que estimulam diversos aspectos, sejam eles 

cognitivos, emocionais ou sensoriais, que são envolvidos com a experiência humana 

(ELLWANGER et al., 2015). 

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, neste contexto, surge o 

questionamento se a área realmente contribui para gerar inovação e se abrange 

toda a gama de tipos de inovação (MACEDO et al., 2015). 

O estudo de Macedo et al. (2015) teve caráter teórico conceitual, através do 

desenvolvimento de uma revisão da literatura sobre inovação, e análise de 

publicações com dados empíricos sobre Design Thinking. A análise dos dados 

empíricos evidenciou que o Design Thinking é indicado para inovações abertas, 
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sendo possível gerar inovações de várias naturezas (radical, semirradical e 

incremental) e tipos (produto, serviço, processo, organizacional e de marketing). Os 

autores concluíram, com base nos requisitos essenciais de um processo de 

inovação e nas principais características de um modelo de inovação, que o Design 

Thinking pode ser caracterizado como um modelo de inovação. 

 

2.2.1 Fases do Design Thinking 

 

A primeira fase do processo de Design Thinking é a imersão, nesse momento 

a equipe de projeto contextualiza o problema, tanto do ponto de vista da empresa 

quanto do usuário final (VIANNA et al., 2012). 

De acordo com Brown (2010), a decisão do que observar na contextualização 

do problema não é simples, como também não é no sentido de chegar a inferências 

úteis a partir de informações já obtidas do problema a ser analisado. A observação 

se baseia na qualidade e não na quantidade, o que faz com que as decisões 

tomadas afetem diretamente na obtenção dos resultados. 

 

Todo processo de design passa por períodos nebulosos de 
experimentação aparentemente desestruturada e lampejos de 
clareza, períodos em que a Grande Ideia se recusa a tomar forma e 
longos períodos em que toda a atenção se concentra em detalhes. 
Cada uma destas fases é diferente, e é importante – no mínimo, para 
o moral da equipe – reconhecer que cada uma delas tem uma 
sensação diferente e demanda estratégias diferentes (BROWN, 
2010, p. 60). 
 
 

Segundo Brown (2010), na busca das ideias é preciso primeiro divergir, ou 

seja, abrir o pensamento e as opções no sentido de criar mais opções. Depois vem a 

fase de convergir, fazer escolhas dentro das opções criadas. “Esta é a forma mais 

eficiente de encher um tubo de ensaio ou de se aproximar de um conjunto de 

soluções mais específicas”. E Brown (2010) ainda cita o ganhador de dois prêmios 

Nobel, Linus Pauling: “Para se ter uma boa ideia, você antes precisa ter muitas 

ideias”. 

A segunda etapa é a fase de análise e síntese, onde as ideias são 

organizadas de maneira a obter-se padrões e a criar desafios que auxiliem na 

compreensão do problema (VIANNA et al., 2012). 
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Para Brown (2010) a análise tem papeis muito parecidos e de igual 

importância no processo de criações de opções e no momento de se fazer as 

escolhas. A coleta de dados pode ser feita de diversas formas e pode levar a um 

acúmulo de informações que pode levar o processo a uma condição desconcertante. 

Neste momento a equipe deve se voltar para um intenso período de síntese, se 

organizando, interpretando e montando os dados no sentido de formar uma história 

coerente. 

 

A síntese, o ato de extrair padrões significativos de grandes volumes 
de informações não processadas, é um ato fundamentalmente 
criativo, os dados não passam disso – dados – e os fatos nunca 
falam por si (BROWN, 2010, p. 65). 

 

 

Na fase de ideação são geradas ideias inovadoras para o tema do projeto, 

utilizando para isso, das ferramentas de síntese criadas na fase de análise para 

estimular a criatividade e gerar soluções que estejam de acordo com a 

contextualização do problema e a última fase é a prototipagem, que auxilia na 

validação das ideias geradas, e apesar de ser apresentadas como uma das últimas 

fases do processo de Design Thinking, pode ocorrer ao longo do projeto ou em 

paralelo com a imersão e a ideação (VIANNA et al., 2012). 

De acordo com Brown (2010), uma das ferramentas mais poderosas do 

Design Thinking é a prototipagem, ou seja, uma maneira de pensar com as mãos, ou 

pensar construindo. A prototipagem pode, além de acelerar um projeto, permitir a 

exploração paralela de muitas outras ideias. O autor cita que o tempo a ser 

empregado na construção de um protótipo deve ser rápido e os investimentos 

baratos. Isto porque um investimento alto em um protótipo tem a indesejável 

consequência de se aproximar demais da concretização, fazendo com que as 

pessoas se apeguem demais à ideia e parem de pensar em sua melhora. Como 

exemplo o autor cita que um dos mais geniais protótipos de sua empresa IDEO 

surgiu ao se colocar a esfera de uma embalagem de desodorante roll-on na base de 

uma manteigueira de plástico, surgindo assim o primeiro mouse. 

Para Brown (2010), apesar da aparência de um desperdício de um tempo 

valioso na elaboração de esboços, modelos e simulações que podem trazer, os 

resultados com a prototipagem surgem com maior rapidez. Surge um paradoxo onde  
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a construção de uma ideia pode ser mais lenta do que o pensamento de uma, mas o 

que acontece é que nem sempre se pensa na ideia certa na primeira vez. “Quando 

mais rapidamente tornamos nossas ideias tangíveis, mais cedo pode-se avaliar, 

lapidar e identificar a melhor solução”. 

Ainda segundo Brown (2010), os protótipos devem ter uma duração 

estritamente necessária para gerar retornos úteis no sentido de levar uma ideia 

adiante. A meta de uma prototipagem não visa a criação de um modelo funcional e 

sim de dar forma a uma ideia conhecendo assim, seus pontos fortes e fracos, 

identificando novos direcionamentos para a próxima geração de protótipos mais 

detalhados e lapidados. 

 

Mas toda a tecnologia do mundo pode levar a nada se for utilizada 
para criar protótipos refinados demais, detalhados demais e cedo 
demais. A prototipagem suficiente significa escolher o que queremos 
saber e chegar à decisão de fazer isto ser o foco de nossas 
explorações. Um designer experiente sabe a hora de parar (BROWN, 
2010, p. 87). 
 
 
 
 

REFERÊNCIA ETAPA  DESCRIÇÃO 

Design Council 
(2007) ou Duplo 

Diamante 

Descobrir Identifica as necessidades dos usuários finais 

Definição 
Interpreta as necessidades dos usuários de modo a gerar os 
requisitos do projeto 

Desenvolver Desenvolve as ideias que são testadas de forma interativa 

Entregar O produto resultante é finalizado 

Ambrose e Harris 
(2010) 

Definir Estabelece o problema em questão 

Pesquisar 
Coleta de dados sobre o problema, o cenário e as variáveis 
envolvidas 

Idealizar Pensa nas possíveis soluções potenciais 

Prototipar Constrói modelos das soluções potenciais 

Selecionar Escolhe a ideia mais apropriada 

Implementar Construção do modelo escolhido 

Aprender Analise de todo processo para ajustamento posterior 

Brown (2010); 
Brown e Wyatt 

(2010) 

Inspiração 
Detecta o problema ou a oportunidade que motiva a busca 
de soluções 

Idealização Processo de gerar, desenvolver e testar ideias 

Implementação Prototipagem e realização do projeto 

Pinheiro e Alt 
(2011) 

Insights 
Entende o contexto dos usuários e busca insigths sobre seus 
problemas, necessidades e possíveis soluções 
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Ideias 
Desenvolve as possíveis soluções que atendam as 
necessidades dos usuários 

Protótipos 
Realiza os protótipos, define os cenários a serem testados e 
os pontos de contato para tornar a simulação crível 

Realização 
Os resultados são apresentados como pontos de contato que 
suportam a nova estratégia 

D. School (2015) 

Empatizar Entende as pessoas no contexto do problema 

Definir Especifica o problema em questão 

Idealizar Pensa as possíveis soluções 

Prototipar 
Gera um conjunto de artefatos baseados nas soluções 
propostas 

Testar Testa os protótipos e dá feedback aos envolvidos no processo 

Quadro 3 – Diversas etapas no desenvolvimento do Design Thinking 
Fonte: Adaptado de Revista BW (2016, p. 3) 

 
 

A Revista BW (2016) apresenta, no quadro 3, acima, alguns dos principais 

modelos de processos de Design Thinking e como cada um destes processos 

apresenta suas etapas no desenvolvimento dos mesmos as etapas sobre como todo 

o processo se desenvolve. Deve-se considerar que estas etapas não se 

apresentam, normalmente, como uma sequência ordenada, mas podem ocorrer de 

forma paralela e iterativa. 

 

2.3 Administração da produção 

 

O administrador é o elemento dinâmico e vital de qualquer empresa, e a 

administração é responsável pelo progresso econômico organizado (DRUCKER, 

1981). Uma organização, para ser bem-sucedida em suas competências 

organizacionais, necessita alcançar seus objetivos e satisfazer suas 

responsabilidades sociais, depende dos administradores. Assim, o papel do 

administrador consiste em obter resultados do desempenho da equipe que ele 

supervisiona e coordena. 

Para Slack et al. (2002), a administração da produção trata da maneira pela 

qual as organizações produzem bens e serviços. Tudo o que você veste, come, 

senta em cima, usa, lê ou lança na prática de esportes chega a você graças aos 

gerentes de operações que organizaram sua produção. Os livros que são 

emprestados na biblioteca, os tratamentos recebidos no hospital, os serviços 

esperados das lojas e as aulas na universidade também foram produzidos. Embora 
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nem sempre as pessoas que supervisionaram sua "produção" sejam chamadas 

gerentes de produção, isso é o que elas realmente são.  

A administração da produção é, acima de tudo, um assunto prático que trata 

de problemas reais. O exame do assunto pode ser iniciado com o exemplo prático 

de uma organização que, tendo iniciado sua atividade na Europa, é conhecida pela 

originalidade de sua produção (SLACK et al., 2002).  

Teoricamente, a administração da produção envolve o mesmo conjunto de 

atividades para qualquer tamanho de organização. Entretanto, na prática, 

administrar a produção em organizações de pequeno e médio porte possui seu 

próprio conjunto de problemas. Empresas grandes podem ter os recursos para 

destinar profissionais a desempenhar funções organizacionais específicas, o que 

geralmente não ocorre com empresas menores. Isso significa que as pessoas 

podem ter que executar diferentes trabalhos, conforme a necessidade (SLACK et al., 

2002). 

A função produção é central para a organização porque produz os bens e 

serviços que são a razão de sua existência, mas não é a única nem, 

necessariamente, a mais importante. É, entretanto, umas das três funções centrais 

de qualquer organização, que são, segundo Slack et al. (2002):  

 

➢ A função marketing (que inclui vendas) é responsável por comunicar os 

produtos ou serviços de uma empresa para seu mercado de modo a 

gerar pedidos de serviços e produtos por consumidores;  

➢ A função desenvolvimento de produto/ serviço que é responsável por 

criar novos produtos e serviços ou modificá-los, de modo a gerar 

solicitações futuras de consumidores por produtos e serviços;  

➢ A função produção que é responsável por satisfazer às solicitações de 

consumidores por meio da produção e entrega de produtos e serviços.  

 

 

Qualquer operação produz bens ou serviços, ou um misto dos dois, e faz isso 

por um processo de transformação. Por transformação entende-se o uso de 

recursos para mudar o estado ou condição de algo para produzir outputs. A Figura 3 

mostra um modelo de transformação usado para descrever a natureza da produção. 
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Em resumo, a produção envolve um conjunto de recursos de input usado para 

transformar algo ou para ser transformado em outputs de bens e serviços.  

Qualquer atividade de produção pode ser vista conforme esse modelo input-

transformação-output (SLACK et al., 2002) 

 

 

 
Figura 3 – Processos Input – Transformação – Output 
Fonte: Slack et al. (2002, p. 37) 
 

Segundo Martins e Laugeni (2005), as atividades desenvolvidas por uma 

empresa visando atender seus objetivos de curto, médio e longo prazos se inter-

relacionam muitas vezes, de forma extremamente complexa. Como tais atividades, 

na tentativa de transformar insumos, tais como matérias-primas, em produtos 

acabados e/ou serviços, consomem recursos e nem sempre agregam valor ao 

produto final. É objetivo da Administração da Produção/Operações a gestão eficaz 

dessas atividades. A Administração da Produção/Operações está em todas as áreas 

de atuação dos diretores, gerentes, supervisores e/ou qualquer colaborador da 

empresa. 

A administração da produtividade corresponde ao processo formal de gestão, 

envolvendo os níveis de gerência e colaboradores afim de reduzir os custos de 

manufatura, distribuição e venda de um produto ou serviço por meio da integração 

de todas as fases do ciclo da produtividade. As quatro fases que formam o ciclo da 

produtividade são: medida, avaliação, planejamento e melhoria (MARTINS, 

LAUGENI, 2005). 
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É uma tendência de todas as organizações atuais a melhoria da produtividade 

em serviços. Os softwares de gestão integrada
 
têm trazido significativas melhorias 

na qualidade e presteza dos serviços, eliminando retrabalhos e melhorando o 

atendimento ao cliente, com respostas em tempo real (MARTINS, LAUGENI, 2005). 

Cada vez mais as fábricas automatizam seus processos fabris. Estes 

equipamentos automáticos, controlados por computador deverão ter assistência 

permanente de especialistas em automação, que são prestadores de serviços às 

máquinas. A automação de serviços já é corriqueira entre nós, pois centrais 

telefônicas, por exemplo, devidamente programadas com um menu de opções é um 

exemplo de automação em serviços (MARTINS, LAUGENI, 2005). 

O atendimento à demanda, em tempo e hora, com excelente qualidade, é um 

dos objetivos da produção de serviços. Por outro lado, a demanda é geralmente 

muito variada, a exemplo de um restaurante, em que se tem um pico de demanda na 

hora do almoço e uma ociosidade em outros horários (MARTINS, LAUGENI, 2005).  

Ainda segundo Martins e Laugeni (2005), como o serviço não pode ser 

armazenado, deve ser produzido e consumido simultaneamente, e os recursos 

disponíveis são geralmente escassos, pode-se atuar na demanda de forma a 

encontrar um melhor equilíbrio entre oferta e demanda. 

Para Peinado e Graeml (2007), o tema administração da produção 

compreende uma vasta gama de assuntos, que não devem ser vistos de forma 

isolada sob pena de perderem seu significado conjunto. As atividades de 

administração da produção acontecem a todo o instante, em número e frequência 

muito maiores do que possam parecer. O cotidiano atual mantém as organizações 

imersas, de tal forma, nas atividades de produção que se torna necessário emergir 

deste contexto para visualizar e compreender o funcionamento destas atividades, a 

fim de poder administrá-las com maior propriedade. 

A administração da produção envolve três importantes conceitos: o conceito 

de organizações, de administração e de atividades de produção. O mundo moderno 

é feito de organizações. A vida das pessoas de qualquer sociedade gira em torno e 

mantém profunda dependência das organizações. Os livros sobre administração 

trazem várias definições para organização, todas elas muito similares entre si 

(PEINADO, GRAEML, 2007). 

Não existem empresas ou organizações intrinsecamente boas ou más, 

vencedoras ou perdedoras. O sucesso ou fracasso de qualquer entidade está ligado 
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à forma como é administrada. De maneira simplificada pode-se dizer que administrar 

é cuidar das atividades de uma organização, qualquer que seja o seu tipo: setor 

primário, manufatura ou serviços. 

Conforme Peinado, Graeml (2007), as atividades de produção são atividades 

diretamente ligadas ao processo produtivo, independentemente da intensidade de 

material físico que compõe o produto. Tratam dos processos utilizados pelas 

organizações para produzir bens e serviços. O termo produção, geralmente, traz à 

mente das pessoas imagens de linhas de produção, fábricas, operários próximos às 

máquinas e demais atividades diretamente ligadas à transformação de bens 

tangíveis (alta intensidade de materiais). Porém, o escopo das atividades de 

produção se expandiu consideravelmente. O termo atividades da operação passou a 

ser utilizado, ao invés de atividades de produção, para ressaltar esta ampliação no 

escopo da atividade, que deixa de fazer parte, exclusivamente, do contexto das 

indústrias e passa a abranger todo e qualquer tipo de organização. 

Assim, considerando a definição de administração como sendo o processo de 

planejar, organizar, liderar e controlar o trabalho das pessoas da organização e de 

usar da melhor forma possível os recursos disponíveis para conseguir realizar os 

objetivos estabelecidos. É possível dizer que administrar a produção consiste em 

utilizar, da melhor forma, os recursos destinados à produção de bens ou serviços 

(PEINADO, GRAEML, 2007).  

Segundo Lopes (2010), na maioria das vezes a designação de Administração 

da Produção é confundida com a atividade fabril. Ao ouvi-la, as pessoas logo 

imaginam um local cheio de máquinas, pessoas andando de um lado para o outro, 

produtos sendo fabricados, vagões ferroviários ou caminhões sendo carregados e 

descarregados e assim por diante. Não resta dúvida que tudo isso tem a ver com a 

Gestão da Produção, mas a imagem é incompleta. Bancos, hospitais, escolas, 

aeroportos, que são todas atividades classificadas como serviços, têm também a ver 

com os conceitos e técnicas que iremos explorar. 

Ainda segundo Lopes (2010), a Administração da Produção é a atividade de 

gerenciamento de recursos escassos e processos que produzem e entregam bens e 

serviços, visando a atender as necessidades e/ou desejos de qualidade, tempo e 

custo de seus clientes. Toda organização, vise ela ao lucro ou não, tem dentro de si 

uma função de produção, pois gera algum “pacote de valor” para seus clientes que 
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inclui algum composto de produtos e serviços, mesmo que, dentro da organização, a 

função de produção não tenha este nome.  

Pode-se dizer que a gestão da produção é, acima de tudo, um assunto prático 

que trata de problemas reais, pois tudo o que se veste, come ou se utiliza passa de 

alguma maneira por um processo produtivo, e organizar este processo eficaz e 

eficientemente é o objetivo da Gestão da Produção de Bens e Serviços (LOPES, 

2010). 

O referencial teórico contribui de maneira expressiva para a análise e 

desenvolvimento da pesquisa, uma vez que faz uma identificação dos processos de 

Inovação e Design Thinking, apresentamos como os mesmos podem ser 

considerados como diferencial nas empresas que buscam uma melhoria de 

competitividade e aumento de produtividade em seus processos. 
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3. CONTEXTO DA PESQUISA 

 

A empresa Cardan Minas foi escolhida para a pesquisa por se tratar de uma 

empresa conhecida do autor e também pelo seu histórico de utilização da Inovação 

como forma de agregar competitividade e produtividade aos seus processos. 

 

 

3.1 A empresa Cardan Minas 

 

A Cardan Minas (figura 3), uma empresa situada no município de 

Contagem/MG, trabalha com fabricação, montagem e restauração de eixos de 

transmissão e componentes. Há mais de duas décadas a Cardan Minas atua no 

mercado de eixos cardan, possuindo ampla oficina para atendimento de urgência e 

prevenção. 

Fundada em 1984, na cidade de Contagem, região metropolitana de Belo 

Horizonte, a Cardan Minas iniciou suas atividades em um pequeno galpão alugado, 

contando apenas com os sócios na execução dos serviços. 

Hoje, com sede própria, ocupa uma área de 1400 m², possuindo modernas 

instalações e contando com uma equipe especializada na fabricação, montagem e 

restauração de eixo cardan.  A Cardan Minas conta também com equipe qualificada 

no suporte administrativo. 

É uma empresa idônea na fabricação, montagem e restauração de eixos 

cardans e componentes, mantendo sua preocupação sempre voltada à qualidade, 

tecnologia e qualificação profissional. 

Sua força de mercado é crescente e seu maior patrimônio é formado por seus 

recursos humanos, aliados a manutenção constante de nossas parcerias com 

clientes e fornecedores.  

Segundo material de divulgação da empresa, seu foco está voltado para a 

qualidade, tecnologia e profissionais qualificados, esforçando-se para fornecer 

produtos que satisfaçam continuamente os anseios dos clientes, comprometendo-se 

em entender qualidade como uma filosofia global, em todos os níveis e setores da 

empresa, bem como em suas relações internas e externas (CARDAN, 2016). 

A Cardan Minas tem como missão: Fabricar e restaurar eixos cardans, 

entendendo a qualidade como uma filosofia global, em todos os níveis e setores da 
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empresa, bem como nas suas relações internas e externas, comprometendo-se em 

prestar atendimentos com qualidade, eficiência e segurança. 

 

 
Figura 4 – Fachada da empresa Cardan Minas 
Fonte: Dados da empresa Cardam Minas (2017) 

 

 

 

Figura 5 – Estrutura da Cardan Minas – A) Cabine de pintura; B) Tornearia; C) Equipe interna; D) 
Balanceamento eletrônico de peças 
Fonte: Dados da empresa Cardam Minas (2017) 
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A figura 6 apresenta algumas das peças fabricadas pela empresa Cardan Minas: 

 

 
Figura 6 – Peças produzidas e trabalhadas pela Cardan Minas 
Fonte: http://cardanminas.com.br/pagina.php?pagina=pecas 

 

 

Numa visão geral, o eixo cardan é composto de dois eixos tubulares: um 

primário, centrado à fonte motriz, e outro secundário, centrado ao eixo de tração. As 

suas extremidades contam com articulações denominadas juntas móveis universais, 

que podem possuir rolamentos, mangas de ligação, grampos ou anéis de pressão e 

guarda-pós para acompanhar o movimento unilateral dos mesmos. 

Nas extremidades desse tubo existem conexões chamadas de juntas 

universais onde se encontram as cruzetas. São as cruzetas que dão aos eixos a 

capacidade de transmitir força do motor para o eixo em diferentes ângulos. Sua 

fixação se dá por anéis-trava ou abraçadeiras, dependendo do seu tipo de aplicação. 

As cruzetas se unem ao cardan por meio de garfos e flanges ou garfos e terminais. 

O conjunto formado por estes componentes, mais a cruzeta, é denominado de junta 

universal. Eles podem ser utilizados em: 

 

Carros: utilizados nos veículos com motor dianteiro e tração traseira ou 4X4 

como meio de transmissão do motor para as rodas. 
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Motocicletas: utilizado como substituto da corrente de transmissão, torna o 

conjunto mais silencioso, além de ser quase isento de manutenção. 

Máquinas: na área industrial, é largamente aplicado em equipamentos e 

maquinários para compensação do desalinhamento entre motores e equipamentos 

movidos. Veículos ferroviários, máquinas agrícolas, laminadores, unidades 

marítimas, unidades de incêndio, indústria têxtil e máquinas em geral. 

Caminhões: utilizado na transmissão ao(s) eixo(s), além dos aparelhos 

hidráulicos para o basculamento de caçambas e outras aplicações. 

Ônibus: utilizado na transmissão ao eixo traseiro, podendo ter tanto motor 

dianteiro como traseiro, no caso de motor traseiro utiliza-se normalmente somente 

um cardan, ao contrario dos motores dianteiros, que normalmente possuem vários 

cardans. 

A figura 5 apresenta o organograma da empresa estudada, Cardan Minas, ao 

todo a empresa possui 40 (quarenta) funcionários. 

 

 
Figura 7 – Organograma da Cardan Minas 
Fonte: Cardan Minas (2017) 

 
 

A Cardan Minas é uma empresa em crescimento visto que em 2016 obteve 

um faturamento de R$ 4.468.000,00. O faturamento da empresa vem crescendo 

uma média de 20% a cada ano, acompanhando o crescimento físico e de patrimônio 

da Cardam Minas. 
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4. METODOLOGIA 

 

A seguir é apresentada a Metodologia de desenvolvimento da pesquisa do 

trabalho. 

 

 

4.1 Tipos de pesquisa 

 

Será realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa para identificar as 

características do estudo da unidade de análise escolhida. De acordo com Godoy 

(1995), a abordagem qualitativa oferece três diferentes possibilidades de se realizar 

pesquisa: a pesquisa documental, o estudo de caso e a etnografia. 

 

 

Considerando, no entanto, que a abordagem qualitativa, enquanto exercício 
de pesquisa, não se apresenta como uma proposta rigidamente estruturada, 
ela permite que a imaginação e a criatividade levem os investigadores a 
propor trabalhos que explorem novos enfoques. Nesse sentido, acreditamos 
que a pesquisa documental representa uma forma que pode se revestir de 
um caráter inovador, trazendo contribuições importantes no estudo de 
alguns temas. Além disso, os documentos normalmente são considerados 
importantes fontes de dados para outros tipos de estudos qualitativos, 
merecendo, portanto, atenção especial (GODOY, 1995, p. 19). 
 

 

Ainda segundo Godoy (1995), partindo de questões amplas que vão se 

aclarando no decorrer da investigação, o estudo qualitativo pode, no entanto, ser 

conduzido através de diferentes caminhos.  

Assim, quanto aos meios, foi adotado o estudo de caso, conceituado por 

Godoy (1995) como “um tipo de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa 

profundamente; ele visa o exame detalhado de um ambiente, de um simples sujeito 

ou de uma situação em particular”. 

 

O propósito fundamental do estudo de caso (como tipo de pesquisa) é 
analisar intensivamente uma dada unidade social, que pode ser, por 
exemplo, um líder sindical, uma empresa que vem desenvolvendo um 
sistema inédito de controle de qualidade, o grupo de pessoas envolvido com 
a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) de uma grande 
indústria que apresenta baixos índices de acidente de trabalho. Na pesquisa 
acadêmica em Administração de Empresas o estudo de caso tem sido 
bastante divulgado e utilizado nas áreas de marketing, conforme é atestado 
por Campomar em ensaio sobre o tema. (GODOY, 1995, p. 25). 
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Quanto aos fins, a pesquisa proposta é do tipo descritiva: 

 

A pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou 
de determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre 
variáveis e definir sua natureza. Não tem compromisso de explicar os 
fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação. 
(VERGARA, 2007 p. 47). 
 
 
 

Para Best, apud Marconi; Lakatos (2009) “a pesquisa descritiva “delineia o 

que é” – abordando também quatro aspectos: descrição, registro, análise e 

interpretação de fenômenos atuais, objetivando o seu funcionamento no presente”. 

 

 

4.2 Unidade de análise e observação 

 

A unidade de análise deste estudo é a empresa Cardan Minas, na cidade de 

Contagem/MG. Bressan (2000) conceitua que a unidade de análise está relacionada 

com a definição do que o caso é, e ela pode ser um indivíduo, uma empresa, uma 

decisão, um programa, a implantação de um processo ou uma mudança 

organizacional. A escolha da unidade de análise se direcionou devido à atuação da 

empresa no mercado, que busca crescimento e melhoria continua. Com o objetivo 

de ampliar o conceito da pesquisa dentro da empresa foram entrevistados 

funcionários de diferentes hierarquias, bem como diretores da empresa. 

Funcionários de setores administrativos e da produção foram incluídos na unidade 

de observação, garantindo assim, uma maior amplitude da visão da empresa no 

contexto estudado. A escolha dos 07 (sete) respondentes foi de acordo com sua 

participação nos processos da empresa, tempo de trabalho na mesma e 

envolvimento com os objetivos e metas da mesma. 

 

 

4.3 Técnica de coleta de dados 

 

A coleta de dados ocorrerá através da realização de entrevistas em 

profundidade, seguindo o conceito de que a entrevista de profundidade é não 
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estruturada, direta, pessoal, em que um respondente de cada vez é instado por um 

entrevistador altamente qualificado a revelar motivações, crenças, atitudes e 

sentimentos sobre um determinado tópico (Malhotra, 2004, p. 163). 

Para Collis e Hussey (2005), os assuntos, perguntas e tópicos explorados 

revelam novos aspectos, tornando-se um dos aspectos mais relevantes da 

entrevista. São diversas possibilidades metodológicas que constituem o campo da 

pesquisa qualitativa, ampliando as formas de coleta e análise de dados.  

Desta forma foram realizadas entrevistas gravadas com o pessoal da área 

administrativa/gerencial da empresa. Este grupo de pessoas é totalmente envolvido 

com todos os processos da empresa e através das entrevistas será possível obter o 

máximo de informação dos mesmos. Os processos de coleta das entrevistas foi 

através de gravação em reunião com os entrevistados. 

Os dados coletados por meio de realização das entrevistas foram analisados 

dentro do contexto do trabalho e da atuação da empresa no mercado. 

  

 

4.3 Análise de conteúdo 

 

 

No contexto das pesquisas qualitativas, a escolha de determinado método e 

técnica para a análise de dados, deve obrigatoriamente proporcionar um olhar 

multifacetado sobre a totalidade dos dados recolhidos no período de coleta, tal fato 

se deve, invariavelmente, à pluralidade de significados atribuídos ao produtor de tais 

dados, ou seja, seu caráter polissêmico numa abordagem naturalística. Um método 

muito utilizado na análise de dados qualitativos é o de análise de conteúdo, 

compreendida como um conjunto de técnicas de pesquisa cujo objetivo é a busca do 

sentido ou dos sentidos de um documento (CAMPOS, 2004). 

Ainda segundo Campos (2004), a análise de conteúdo é um conjunto de 

técnicas de análise de comunicações, assim sendo, é destacada neste campo, a 

importância da semântica para o desenvolvimento do método. Entendo-se por 

semântica aqui, a pesquisa do sentido de um texto. A análise de conteúdo como 

conjunto de técnicas se vale da comunicação como ponto de partida. Diferente de 

outras técnicas como a estocagem ou indexação de informações, crítica literária, é 

sempre feita a partir da mensagem e tem por finalidade a produção de inferências. 
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Os resultados foram analisados de acordo com a função de cada entrevistado 

dentro do contexto da empresa. A técnica utilizada será a de análise de conteúdo. 

Após esta triagem as respostas serão cotejadas com a revisão de literatura e com os 

objetivos da pesquisa para o apontamento de resultados e análise dos mesmos. 

 

 

4.4 Estratégia de análise dos dados 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AUTORES 
TÉCNICA DE 
COLETA DE 

DADOS 

ESTRATÉGIA DE 
ANÁLISE DE DADOS 

Identificar e verificar como 
funciona o processo 
produtivo em uma 
empresa de serviços, e no 
caso deste trabalho, uma 
empresa especializada 
em cardans; 

Marconi e 
Lakatos (2009); 
Godoy (1995) 

Pesquisa 
Qualitativa 

A tabulação dos 
dados coletados 
será feita com o 
auxílio de editor de 
planilhas Microsoft 
Excel 

Verificar as vantagens e 
melhoramentos do Design 
Thinking no processo 
produtivo 

Marconi e 
Lakatos (2009); 
Godoy (1995) 

Pesquisa 
Qualitativa 

A tabulação dos 
dados coletados 
será feita com o 
auxílio de editor de 
planilhas Microsoft 
Excel 

Apresentar o ganho em 
produtividade e 
competitividade 
mercadológica da 
empresa com a utilização 
do DT.  

Brown, T. 
(2010); Vianna 
et al. (2012); 
Pinheiro, Alt 

(2011). 

Pesquisa 
Documental  

Quadro 4 – Síntese da Metodologia. 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Inicialmente, vale fazer uma breve apresentação dos entrevistados com o 

intuito de melhor posicionar as respostas dentro do contexto da empresa. Durante a 

transcrição das entrevistas, estes funcionários serão tratados por siglas que fazem 

parte do quadro 5, com o objetivo de garantir o sigilo dos mesmos, a sigla é montada 

a partir da inicial do primeiro nome do entrevistado seguido das iniciais de seu cargo 

na empresa. 

 

 
Quadro 5 – Dados dos entrevistados – Cardan Minas. 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 
 

De uma forma geral, todos os entrevistados percebem que a empresa 

estudada busca e preza pela inovação. Este parece ser um ponto de bastante 
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destaque na empresa, a inovação aparece como uma ferramenta importante de 

crescimento e melhoria continua. Para Guimarães et al. (2015), a inovação não é 

vista na empresa como uma prioridade competitiva; no entanto, muitas vezes ela 

ocorre como uma forma de melhor desenvolver as prioridades flexibilidade e custo. 

Conforme pode ser identificado nas falas abaixo: 

 

Considero como uma empresa inovadora, que está a 33 anos 
no mercado, tivemos várias mudanças, buscando inovações 
que gerem resultados para a empresa e para nossos clientes, 
através de treinamento, buscando melhoria continua. Estando 
em finalização do processo da ISO 9000, padronizando os 
serviços. A ISO 9000 vem como uma ferramenta para o 
mercado e como necessidade de melhorar os processos. 
Melhoria que gere resultados para a empresa e para os 
clientes (DGC). 
 
A entrevistada PVE percebe que é uma empresa inovadora, 
nos 3 anos que trabalha lá acompanhou diversos projetos de 
crescimento da empresa, a empresa valoriza a opinião dos 
funcionários, a empresa escuta o que os funcionários têm a 
dizer, percebe de uma forma geral. Acredita que a união dos 
funcionários é primordial no crescimento da empresa. 
 
Já a entrevistada SAF, que trabalha na empresa a 31 anos, na 
área administrativa financeira, vê a empresa como inovadora 
pelo fato de sempre buscarem novidades para a empresa. 
Através da necessidade de melhoria continua a empresa busca 
sempre melhorar os processos da empresa. A empresa tem um 
balanceamento computadorizado que é diferencial no mercado 
mineiro. 
 
De acordo com AEG, sem dúvida nenhuma. Ele é uma 
testemunha disto porque acompanha a empresa deste que ela 
começou. A empresa é a melhor do mercado em qualidade. 
Faz curso e palestra para funcionários. A ISO 9001 é uma 
prova disto, a empresa busca mudanças para melhoria dos 
seus processos. 
 
Para RTM, trata-se de uma empresa muito empreendedora. 
Existe uma preocupação muito grande com o cliente. 

 
 

De acordo com Martins e Laugeni (2005), a administração da produtividade 

corresponde ao processo formal de gestão, envolvendo os níveis de gerência e 

colaboradores a fim de reduzir os custos de manufatura, distribuição e venda de um 
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produto ou serviço por meio da integração de todas as fases do ciclo da 

produtividade. Ao serem perguntados se na empresa Cardan Minas eles percebem 

que o gerenciamento da produtividade traz resultados positivos as respostas 

canalizaram para um sentimento seguro sobre esta situação. A implantação da ISO 

9000 tem sido citada como ferramenta de extrema importância para alcançar estes 

objetivos. Como pode ser notado na fala do PVE: 

 
A gente tem um projeto novo de implantação da ISSO que faz 
todo o acompanhamento de uma peça dentro do processo da 
empresa. Através de etiquetas pode-se verificar todo o 
processo produtivo dentro da empresa. Existe uma melhor 
informação entre todos os setores (PVE). 
 
Mas para RTM, A empresa trabalha com um processo técnico, 
através da ISO 900. Implantado processo de identificação 
(etiqueta) para acompanhamento dos processos dentro da 
empresa. Mas ainda está abaixo do que se espera, precisa 
melhorar ainda mais. Formulário de solda funciona muito bem, 
exemplo muito interessante. Acredita que o gerenciamento 
precisa melhorar ainda mais. 
 
 

Já o entrevistado DGC, que trabalha na direção da empresa, demonstra a 

satisfação dos resultados obtidos a partir da implantação de processos que 

garantem o gerenciamento da produtividade. 

 
A cardan sentiu a necessidade de uma melhoria nos controles, 
que não tinha avaliação destes indicadores no passado. Os 
processos estão sendo reavaliados, índices de retrabalhos 
baixos. A partir de indicadores a empresa avalia quais as suas 
necessidades. Os indicadores vêm trazendo uma melhoria 
significativa nos processos das empresas (DCG). 
 
É gerenciada sim, principalmente pela qualidade das pessoas 
da empresa. Cada um exerce sua função com o coração e com 
a alma. Tem prazer com o que faz. Faz palestras nos clientes 
para criar vinculo com o cliente e buscar uma maior interação 
com o cliente. A gerência busca a melhoria da empresa (RVE).  
 
 

 
Na fala da entrevistada SAF, compreende-se mais na prática esta 

implantação, o que também pode ser encontrado na fala de Martins e Laugeni 

(2005), onde fala que é uma tendência de todas as organizações atuais a melhoria 
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da produtividade em serviços. Os softwares de gestão integrada
 

têm trazido 

significativas melhorias na qualidade e presteza dos serviços, eliminando retrabalhos 

e melhorando o atendimento ao cliente, com respostas em tempo real (MARTINS, 

LAUGENI, 2005). 

 

Hoje existem planilhas de controle de produção diária, e ainda 
assim buscam melhorar este controle. Em reuniões semanais 
se busca informações para melhoria continua dos controles. 
Utilizam Excel e programa “Totus” para controle gerencial de 
produtividade (SAF).  
 
Para ERC, todos os clientes têm documentação completa e 
individual para registrar e buscar melhorar o atendimento ao 
cliente. Registro das atitudes negativas e positivas para 
melhorar o alterar o atendimento. 
 

 
De acordo com Martins e Laugeni (2005), o atendimento à demanda, em 

tempo e hora, com excelente qualidade, é um dos objetivos da produção de 

serviços. Ao serem perguntados sobre o tratamento de problemas encontrados nos 

processos da empresa ficou claro que a empresa sempre busca corrigir as situações 

de conflito que possam atrapalhar o processo de melhoria continua e crescimento da 

Cardan Minas.  

 
Sempre busca caminhos a partir das necessidades dos 
clientes, trabalhando com parceria com os fornecedores de 
matéria prima. Achamos que ter poucos fornecedores bem 
trabalhados pode-se obter mais êxito nos trabalhos, considera 
os fornecedores como parceiros. Buscando soluções em 
conjunto com os fornecedores. Já desenvolveu solução para 
cliente a partir da interação entre os fornecedores e a Cardan 
Minas (DGC). 
 
Todo o problema ocorrido na produção é analisado e se busca 
a melhora do processo. Principalmente na solda, que é o 
processo mais importante no cardan. Esta análise deve ser 
tranquila e através de conversa entre os envolvidos no 
processo. O diálogo é muito importante para identificar e 
solucionar problemas (RTM). 

 
Uma entrevistada apresenta um caso na prática onde um procedimento foi 

criado a partir de uma necessidade encontrada pela empresa. 
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Busca sim. Um cliente questionava muito sobre uma peça que 
era trocada. Um formulário de Parecer Técnico de Entrada, 
onde é feito um laudo para o cliente entender a necessidade da 
troca da peça. Este processo está sendo feito para todos os 
outros clientes. A empresa demonstra para o cliente que as 
peças são realmente trocadas. Faz a troca da peça e devolve a 
peça velha para o cliente, demonstrando transparência (PVE). 
 
De acordo com AEG, uma característica da empresa é 
identificar o problema e resolver este problema. Já 
desenvolveram uma pela que não era encontrada no mercado 
e era problema dos clientes. A ideia era de atender a 
necessidade dos clientes. 
 

 
Já uma entrevistada cita outras situações práticas onde a empresa Cardan 

Minas busca através de situações críticas encontradas, buscar processos que tratem 

destes problemas. 

A empresa tem reuniões que levantam os problemas junto aos 
clientes e os problemas são tratados. Existe pesquisa de 
satisfação de clientes. Motoristas e vendedores também levam 
para a empresa as reclamações de clientes. Exemplo: 
problemas localizarem caminhões de socorro, chão de fabrica 
sugeriu um formulário com dados precisos do caminhão de 
socorro e isto facilita muito e melhorou a produtividade (SAF). 
 
Para RTM, a empresa está sempre buscando a conversa sobre 
os problemas dos clientes, a fim de melhorar o produto da 
empresa. 

 
 

Segundo Lopes (2010) a gestão da produção tem que tratar de maneira 

prática os problemas reais na empresa e o objetivo mais eficaz desta gestão é 

organizar a produção de bens e serviços. 

Ao serem perguntados sobre como a Gestão Administrativa se envolve nas 

atividades de produção ficou muito claro que a empresa busca através da 

comunicação e do contato direto com funcionários e clientes buscar uma gestão 

mais eficiente. 

 
Em reação a gestão de administração da empresa DGC 
acredita que o usuário é a melhor pessoa para dar respostas 
para gerir melhor a empresa. Sempre que vai fazer uma 
mudança ou adaptação, os usuários são consultados. Sempre 
tem bons resultados envolvendo os diversos setores da 
empresa. Os funcionários da empresa são envolvidos no 
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sentido de ajudar a empresa e atuar na resolução de 
problemas. Boa interação entre área gerencial e operacional. 

 
 

Já a entrevistada PVE já apresentou um caso prático da atuação da empresa 

ao enfrentar problemas. 

 
Com a última crise econômica, em uma reunião geral foi 
combinado de fazer economia de gastos e todos os 
funcionários foram envolvidos nesta situação. Existe muito 
diálogo muito grande entre a administração e a área financeira. 
Existe também uma grande conversa entre a área financeira e 
comercial, com o intuito de dar mais qualidade ao atendimento 
ao cliente. 

 
 

Já a entrevistada SAF fez uma explanação de outro lado da empresa, que 

busca também parcerias externas para melhoria da efetividade de sua gestão 

administrativa. 

 

A Cardan busca parcerias com outras empresas na busca do 
conhecimento do que se está fazendo para a melhoria da 
produtividade e da qualidade. Através de outras ideias se 
consegue tirar uma ideia nova e a partir daí resolver outros 
problemas. Os funcionários percebem isto com economia de 
água em um processo proposto por um funcionário (SAF). 

 
 

De uma maneira generalizada os entrevistados demonstram toda satisfação 

nos controles implantados pela empresa com o objetivo de garantir e melhor os 

custos e o gerenciamento. 

 
A gestão da qualidade ajuda muito. Os controles atualmente 
são feitos através do sistema de gestão. Buscam cada vez 
mais eliminar perdas através software dedicado ao 
gerenciamento administrativo. Toda parte administrativa 
financeira era controlada através de planilhas e agora 
consegue mensurar melhor os indicadores da empresa. Tem 
mais informações para tomada de decisões na empresa. As 
respostas estão mais próximas e reais ao que era antes (DGC). 

 
Na produção existe uma reunião quinzenal, alguns processos 
necessários como a etiqueta de identificação foram 
implantados. Mas não tem muito conhecimento do chão de 
fábrica, são passados os problemas para a área administrativa, 
mas normalmente são resolvidos no setor mesmo (PVE). 
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Segundo o entrevistado RVE, a gestão da empresa busca uma interação 

entre todos os setores com o objetivo de melhorar sua eficiência e atuação. 

 
 
Da gerência comercial até a gerencia da produtividade. Como é 
um grupo antigo é mais fácil trabalhar. As mudanças estão 
sempre ocorrendo dentro da empresa, como palestras para 
funcionários e a interação entre os mesmos. O diálogo é uma 
ferramenta muito utilizada dentro da empresa. Existe uma 
grande preocupação de todos em buscar as melhorias. 
 
 
 

 
Segundo Brown (2010), na busca das ideias é preciso primeiro divergir, ou 

seja, abrir o pensamento e as opções no sentido de criar mais opções. Depois vem a 

fase de convergir, fazer escolhas dentro das opções criadas. “Esta é a forma mais 

eficiente de encher um tubo de ensaio ou de se aproximar de um conjunto de 

soluções mais específicas”. E Brown (2010) ainda cita o ganhador de dois prêmios 

Nobel, Linus Pauling: “Para se ter uma boa ideia, você antes precisa ter muitas 

ideias”. 

A última pergunta da entrevista buscava encontrar como a empresa faz uma 

interação entre sua máquina de trabalho e o ser humano, isto para se ter uma ideia 

de como é possível, através da interação com a parte humana do trabalho, buscar 

inovações e fazer um planejamento que envolva com mais efetividades todos os 

trabalhadores da empresa. 

Ficou muito claro que o funcionário é o principal patrimônio da empresa, 

principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento de novas ideias e 

implantação de Design Thinking no processo. 

 

A maioria dos funcionários tem acima de 20 anos de casa. O 
vínculo entre as pessoas e a empresa é muito forte e acredita 
que isto traz a correspondência entre eles. Os funcionários 
geram o sucesso do negócio. Existe uma boa relação humana 
entre a empresa e seus funcionários. Satisfação dos 
colaboradores é nítida (DGC). 

 
Acredita, no tempo que está lá, foram compradas duas 
máquinas que melhoraram o trabalho das pessoas. A partir do 
momento que os funcionários externam que uma ferramenta 
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não está ajudando muito, a empresa faz a troca da ferramenta, 
para melhor qualidade dos serviços (PVE). 

 
A entrevistada SAF acredita sim, sempre busca trabalhar bem 
os recursos humanos e junto com as novas tecnologias garante 
melhor resultado para ambas as partes. Muitos funcionários 
têm mais de 10 anos de casa (aproximadamente mais de 20 
funcionários). 

 

A utilização do Design Thinking é claramente percebido por todos os 

funcionários da empresa, evidenciando assim que o mesmo tem uma importância 

muito grande nos processos e é utilizado eficientemente. 

 

A empresa utiliza muito. Ao fazer a solda manual ela não ficava 
muito boa. Alguém teve a ideia de mudar a solda. E esta ideia 
foi sendo melhorada e a solda foi automatizada, definindo 
parâmetros para a execução da solda, que foram obtidos 
através de protótipos de solda (AEG). 
 
A Cardan é muito inovadora e busca sempre melhorar. Ouve 
sempre as opiniões dos funcionários e coloca em prática para 
ver a viabilidade da ideia. Todas as sugestões e críticas são 
ouvidas pela empresa (ERC). 
 
Duas coisas interessantes: as pessoas e as ideias delas dentro 
do processo. Trazer coisas novas e resguardar as pessoas. 
Misturar as pessoas com as ideias, principalmente em serviços 
de recuperação. Trabalhar com mistura de ideias é uma 
qualidade da Cardam. Sem as novas tecnologias não seria 
possível os melhoramentos que ocorreram na empresa (RTM). 

 

 

A seguir é apresentado o quadro 6 com um resumo sucinto das respostas dos 

funcionários para uma visualização mais objetiva. 
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Quadro 6 – Resumo das respostas ao questionário 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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A seguir são apresentas algumas inovações implantadas pela Cardan Minas e 

que foram identificadas nas entrevistas e que caracterizam a empresa como 

Inovadora: 

 

a) Cabine de pintura 

 

 

Antes da implantação da cabine de pintura o galpão ficava todo pulverizado e 

isto trazia problemas de saúde para todos os funcionários e com consequente perda 

de produção. Portanto, como parte da Inovação, foi instalada uma cabine de pintura 

com cortina de água e filtro. O serviço aumentou de qualidade e a produtividade 

aumentou proporcionalmente. 

 

b) Formulário para socorro externo 

 

 

Foi implantado, através da ideia de um colaborador, um formulário simples, onde a 

cada socorro de caminhão estragado fora da empresa, é preenchido um formulário 

com dados básicos do veículo com defeito, local e ponto de referência e 

características do defeito. Este formulário ajuda a encontrar o veículo danificado o 

mais rápido possível e também solucionar o problema. Esta também foi uma ideia de 

um colaborador da empresa. 

 

c) Solda 

 

 

No princípio a solda era feita manualmente e normalmente era uma solda 

“feia”. Foram implantados equipamento de automatização da solda visando melhorar 

o serviço. O serviço de solda começou a ser executado com muito mais qualidade e 

uniformidade. Além disto, toda peça soldada é analisada e preenchido um formulário 

com todos os dados, para registros e análises. De acordo com o Diretor da empresa 

a qualidade da solda melhorou muito e o processo ficou muito mais fácil de ser 

executado. 
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d) Economia de água 

 

 

Foi implantado na empresa um sistema de coleta de água da chuva com 

capacidade de 8.000 litros de água. Esta água é usada para lavagem de peças e do 

pátio da empresa, gerando uma economia financeira muito grande e também 

economia de água. 

O sistema de dreno do ar condicionado também é coletado e depositado em 

um tanque de 200 litros, esta água é usada para lavagem e para o jardim, gerando 

também economia. Estas soluções também foram ideias de colaboradores. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A proposta central deste estudo foi apontar as contribuições do Design 

Thinking para melhoria do processo produtivo em uma empresa do setor de Cardan. 

Foi estudada a empresa Cardan Minas que trabalha no setor de serviços e 

considerada como referência no mercado mineiro. 

Para responder a este objetivo geral foi aplicada uma entrevista com 

funcionários de diversos setores da empresa, tanto da área gerencial, como 

administrativo e produtivo, com a tentativa de englobar todos os setores e obter 

resultados mais amplos em relação ao estudo feito. Após as análises das entrevistas 

pode-se constatar que a empresa, vem percebendo ao longo dos anos uma melhoria 

acentuada em seus processos produtivos, tanto em áreas gerenciais como também 

em seus setores produtivos. A busca continua pela inovação tem trazido para a 

Cardan Minas excelentes resultados internos. 

Ainda em relação ao objetivo geral, é notória a percepção dos funcionários da 

empresa de que todos os seus processos de melhoria continua partem da grande 

aplicação da empresa em inovação e melhoria contínua. 

O primeiro objetivo específico do estudo procurou identificar o funcionamento 

do processo produtivo na empresa. De acordo com as entrevistas pode-se constatar 

que a empresa possui muito bem explicitado os seus processos produtivos. Uma vez 

que todos os entrevistados souberam identificar claramente suas funções dentro da 

corporação e também como estão inseridos dentro da gestão dos processos 

produtivos e como estes cooperam para o crescimento da empresa. 

O segundo objetivo específico transcorreu sobre as possíveis vantagens na 

utilização do Design Thinking na empresa. Tendo em vista a grande percepção de 

todos entrevistados no sucesso dos processos de melhoria contínua na empresa, 

pode-se entender que uma empresa, ao adotar procedimentos como o Design 

Thinking garantem processos mais efetivos e com ganhos para clientes internos e 

externos. 

O terceiro objetivo específico que busca apresentar os ganhos de 

produtividade e competitividade na empresa de cardan também foi alcançado 

através das entrevistas aplicadas, uma vez que todas as respostas caminharam 

claramente para a formação da ideia de que a empresa estudada busca através da 
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aplicação de protótipos para melhoria de seu trabalho, principalmente na área 

produtiva, conseguindo assim, se manter firme no mercado e com crescimento 

claramente alcançado. 

Por fim, pode-se acreditar que os resultados alcançados com esta dissertação 

podem subsidiar novos estudos no campo da Inovação e Design Thinking, no 

Núcleo de Gestão do Conhecimento e Inovação do Mestrado Profissional em 

Administração da Fundação Pedro Leopoldo (FPL Educacional), munindo empresas 

de informações de extrema importância na busca de melhor competitividade e ganho 

de produtividade. 
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ANEXO I – ROTEIRO DE ENTREVISTAS – EQUIPE GERENCIAL 

 

NOME:________________________________ TEMPO DE EMPRESA:______ 

FUNÇÃO NA EMPRESA:__________________  SETOR:_________________ 

 

 

A inovação trata de mudanças e novidades. O que é considerado novo é relativo, 
por isso a inovação deve ser analisada comparativamente em relação a si própria e 
ou com o mercado e até mesmo com o mundo (TAKAHASHI, 2011).  

A inovação é o processo de transformar as oportunidades em novas ideais que 
tenham amplo uso prático (TIDD; BESSANT, 2015). 

 

1) Você percebe a empresa Cardan Minas como uma empresa inovadora, 
ou seja, uma empresa que busca mudanças e novidades, que se dispõe 
a fazer algo novo? 

 

A administração da produtividade corresponde ao processo formal de gestão, 
envolvendo os níveis de gerência e colaboradores afim de reduzir os custos de 
manufatura, distribuição e venda de um produto ou serviço por meio da integração 
de todas as fases do ciclo da produtividade (MARTINS, LAUGENI, 2005). 

 

2) Na empresa Cardan Minas a produtividade é gerenciada de modo a se 

obter resultados positivos do processo? 

 

A implantação da inovação é o caminho dirigido pelo mercado que surge após a 
identificação de um problema ou uma necessidade de marketing ou 
desenvolvimento relacionado a clientes. A gestão de programas e projetos nesta 
fase tem a responsabilidade da implementação da inovação (TAKAHASHI, 2007). 

 

3) A empresa busca, a partir da identificação de um problema ou uma 
necessidade envolvendo clientes, desenvolver caminhos para 
melhorias desta situação? 

 

 



65 

 

Para Slack et al. (2002), a administração da produção trata da maneira pela qual as 

organizações produzem bens e serviços. Tudo o que você veste, come, senta em 

cima, usa, lê ou lança na prática de esportes chega a você graças aos gerentes de 

operações que organizaram sua produção 

 

 

4) Você acredita que a Gestão da Administração da empresa traz 
resultados satisfatórios para a mesma, ou seja, consegue envolver a 
organização, sua administração e as atividades da produção? 

 

 

Segundo Martins e Laugeni (2005), as atividades desenvolvidas por uma empresa 

visando atender seus objetivos de curto, médio e longo prazos se inter-relacionam 

muitas vezes, de forma extremamente complexa. Como tais atividades, na tentativa 

de transformar insumos, tais como matérias-primas, em produtos acabados e/ou 

serviços, consomem recursos e nem sempre agregam valor ao produto final. É 

objetivo da Administração da Produção/Operações a gestão eficaz dessas 

atividades. 

 

 

5) Os índices de resultados da operação são conferidos e 
administrados, a gestão da produção busca equalizar os problemas 
reais do processo produtivo? 

 

 

O Design Thinking é uma ferramenta que busca estabelecer uma “correspondência 

entre as necessidades humanas com os recursos técnicos disponíveis considerando 

as restrições práticas dos negócios” (BROWN, 2010). 

 

6) Você acredita que a empresa busca uma correspondência entre as 
necessidades humanas e os recursos técnicos disponíveis, 
provocando vantagens e melhoramentos no processo produtivo?       
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ANEXO II – ROTEIRO DE ENTREVISTAS – EQUIPE OPERACIONAL 

 

ROTEIRO INICIAL DE PERGUNTAS PARA UTILIZAÇÃO COM A  EQUIPE 
GERENCIAL 

 

NOME:________________________________ TEMPO DE EMPRESA:______ 

FUNÇÃO NA EMPRESA:__________________  SETOR:_________________ 

 

 

A inovação trata de mudanças e novidades. O que é considerado novo é relativo, 
por isso a inovação deve ser analisada comparativamente em relação a si própria e 
ou com o mercado e até mesmo com o mundo (TAKAHASHI, 2011).  

A inovação é o processo de transformar as oportunidades em novas ideais que 
tenham amplo uso prático (TIDD; BESSANT, 2015). 

 

1) Você percebe a empresa Cardan Minas como uma empresa inovadora, 
ou seja, uma empresa que busca mudanças e novidades, que se dispõe 
a fazer algo novo? 

 

A administração da produtividade corresponde ao processo formal de gestão, 
envolvendo os níveis de gerência e colaboradores afim de reduzir os custos de 
manufatura, distribuição e venda de um produto ou serviço por meio da integração 
de todas as fases do ciclo da produtividade (MARTINS, LAUGENI, 2005). 

 

2) Na empresa Cardan Minas a produtividade é gerenciada de modo a se 

obter resultados positivos do processo? 

 

Um na implantação da inovação é o caminho dirigido pelo mercado que surge após 
a identificação de um problema ou uma necessidade de marketing ou 
desenvolvimento relacionado a clientes. A gestão de programas e projetos nesta 
fase tem a responsabilidade da implementação da inovação (TAKAHASHI, 2007). 
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3) A empresa busca, a partir da identificação de um problema ou uma 
necessidade envolvendo clientes, desenvolver caminhos para 
melhorias desta situação? 

 

 

 

Segundo Martins e Laugeni (2005), as atividades desenvolvidas por uma empresa 

visando atender seus objetivos de curto, médio e longo prazos se inter-relacionam 

muitas vezes, de forma extremamente complexa. Como tais atividades, na tentativa 

de transformar insumos, tais como matérias-primas, em produtos acabados e/ou 

serviços, consomem recursos e nem sempre agregam valor ao produto final. É 

objetivo da Administração da Produção/Operações a gestão eficaz dessas 

atividades. 

 

 

4) Os índices de resultados da operação são conferidos e 
administrados, a gestão da produção busca equalizar os problemas 
reais do processo produtivo? 

 

 

O Design Thinking é uma ferramenta que busca estabelecer uma “correspondência 

entre as necessidades humanas com os recursos técnicos disponíveis considerando 

as restrições práticas dos negócios” (BROWN, 2010). 

 

5) Você acredita que a empresa busca uma correspondência entre as 
necessidades humanas e os recursos técnicos disponíveis, 
provocando vantagens e melhoramentos no processo produtivo?       

 

 

 

De acordo com Brown (2010), uma das ferramentas mais poderosas do Design Thinking é a 

prototipagem, ou seja, uma maneira de pensar com as mãos, ou pensar construindo. A 

prototipagem pode, além de acelerar um projeto, permitir a exploração paralela de muitas 

outras ideias. O autor cita que o tempo a ser empregado na construção de um protótipo 

deve ser rápido e os investimentos baratos. 

 

 

6) Como você avalia as ideias e soluções propostas pelo Design Thinking 
para a indústria de Cardan, ou seja, a utilização de protótipos nos 
processos produtivos busca melhorar significativamente o seu 
resultado? 



68 

 

ANEXO III – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

Pergunta 1 Você percebe a empresa Cardan Minas como uma empresa 
inovadora, ou seja, uma empresa que busca mudanças e novidades, que se 
dispõe a fazer algo novo? 

 
Donizete – DGC 
Considera como uma empresa inovadora, que está a 33 anos no mercado, tiveram 
várias mudanças, buscando inovações que gerem resultados para a empresa e para 
os clientes, através de treinamento, buscando melhoria continua. Estando em 
finalização do processo da ISO 9000, padronizando os serviços. 
A ISO 9000 vem como uma ferramenta para o mercado e como necessidade de 
melhorar os processos. Melhoria que gere resultados para a empresa e para os 
clientes. 
Os clientes pedem que a empresa entre em outras áreas, mas prefere se 
especializar em eixos cardan, procurando novidades para ter excelência na 
prestação de serviços em eixo cardan. 
 
Paola - PVE  
Percebe, nos 3 anos que trabalha lá acompanhou diversos projetos de crescimento 
da empresa, a empresa valoriza a opinião dos funcionários, a empresa escuta o que 
os funcionários tem a dizer, percebe de uma forma geral. Acredita que a união dos 
funcionários é primordial. 
 
Sheila SAF 
Percebe sim, ao longo dos 33 anos, buscam sempre novidades para a empresa. 
Através da necessidade de melhoria continua a empresa busca sempre melhorar os 
processos da empresa. A empresa tem um balanceamento computadorizado que é 
diferencial no mercado mineiro. 
 
Toninho - AEG 
Sem duvida nenhuma. Ele é uma testemunha disto porque acompanha a empresa 
deste que ela começou. A empresa é a melhor do mercado em qualidade. Faz curso 
e palestra para funcionários. A ISO 9001 é um prova disto, a empresa busca 
mudanças para melhoria dos seus processos.  
 
Elaine - ERC 
Percebo sim. A empresa tem uma visão ampla, as duvidas dos funcionários são 
ouvidas e sanadas. É uma empresa que busca sempre o seu crescimento. Os 
clientes da Cardam não abrem mão dos serviços da empresa e sempre falam isto. 
 
Robson - RTM 
Percebo sim. Sempre é comentado sobre isto entre os funcionários. Sobre como 
proceder na inovação. Um diretor da empresa já dizia há muito tempo que era 
importante sempre melhorar cada vez mais. Uma empresa que saiu de uma oficina e 
virou uma grande empresa através da inovação. A empresa se propôs a melhorar 
cada vez mais.  
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Reinaldo - RVE 

É uma empresa muito empreendedora. Existe uma preocupação muito grande com 

o cliente. Mostra sempre para o cliente que ele precisa de uma empresa de 

confiança. 

 

 

Pergunta 2 Na empresa Cardan Minas a produtividade é gerenciada de modo a 

se obter resultados positivos do processo? 

 
Donizete - DGC 
A cardan sentiu a necessidade de uma melhoria nos controles, que não tinha 
avaliação destes indicadores no passado. Os processos estão sendo reavaliados, 
índices de retrabalhos baixos. A partir de indicadores a empresa avalia quais as 
suas necessidades. Os indicadores vêm trazendo uma melhoria significativa nos 
processos das empresas. 
Outro tópico avaliado é em relação às vendas. No passado não tinha uma precisão 
quanto às vendas perdidas, hoje acompanha mais de perto, buscando informações 
sobre pontos que precisam de melhoria. Não tinha precisão e hoje pode estar mais 
próximo da visão da realidade da empresa. 
 
Paola - PVE 
A gente tem um projeto novo de implantação da ISSO que faz todo o 
acompanhamento de uma peça dentro do processo da empresa. Através de 
etiquetas pode-se verificar todo o processo produtivo dentro da empresa. Existe uma 
melhor informação entre todos os setores. 
 
Sheila - SAF 
Hoje existem planilhas de controle de produção diária, e ainda assim buscam 
melhorar este controle. Em reuniões semanais se busca informações para melhoria 
continua dos controles. Utilizam Excel e programa Totus para controle gerencial de 
produtividade.  
 
Toninho - AEG 
Sim, hoje o processo é todo acompanhado, principalmente pela implantação da ISO 
9001 para saber o que precisa ser melhorado. Cada funcionário tem sua 
participação neste processo. 
 
Elaine - ERC 
Sim, na parte de produtividade e satisfação de cliente é gerenciada e acompanhada. 
Busca sempre melhorar através das informações trocadas entre os setores da 
empresa.  
 
Robson - RTM 
A empresa trabalha com um processo técnico, através da ISO 900. Implantado 
processo de identificação (etiqueta) para acompanhamento dos processos dentro da 
empresa. Mas ainda está abaixo do que se espera, precisa melhorar ainda mais. 
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Formulário de solda funciona muito bem, exemplo muito interessante. Acredita que o 
gerenciamento precisa melhorar mais. 
 
Reinaldo - RVE 
É gerenciada sim, principalmente pela qualidade das pessoas da empresa. Cada um 
exerce sua função com o coração e com a alma.Tem prazer com o que faz. Faz 
palestras nos clientes para criar vinculo com o cliente e buscar uma maior interação 
com o cliente. A gerência busca a melhoria da empresa.  

Pergunta 3 A empresa busca, a partir da identificação de um problema ou uma 
necessidade envolvendo clientes, desenvolver caminhos para melhorias desta 
situação? 

 
Donizete - DGC 
Sempre busca caminhos a partir das necessidades dos clientes, trabalhando com 
parceria com os fornecedores de matéria prima. Acha que ter poucos fornecedores 
bem trabalhados pode-se obter mais êxito nos trabalhos, considera os fornecedores 
como parceiros. Buscando soluções em conjunto com os fornecedores.  
Já desenvolveu solução para cliente a partir da interação entre os fornecedores e a 
Cardan Minas. 
 
Paola - PVE 
Busca sim. Um cliente questionava muito sobre uma peça que era trocada. Um 
formulário de Parecer Técnico de Entrada, onde é feito um laudo para o cliente 
entender a necessidade da troca da peça. Este processo está sendo feito para todos 
os outros clientes. A empresa demonstra para o cliente que as peças são realmente 
trocadas. Faz a troca da peça e devolve a peça velha para o cliente, demonstrando 
transparência. 
 
Sheila - SAF 
A empresa tem reuniões que levantam os problemas junto aos clientes e os 
problemas são tratados. Existe pesquisa de satisfação de clientes. Motoristas e 
vendedores também levam para a empresa as reclamações de clientes. Exemplo: 
problemas localizarem caminhões de socorro, chão de fabrica sugeriu um formulário 
com dados precisos do caminhão de socorro e isto facilita muito e melhorou a 
produtividade. 
 
Toninho - AEG 
Consegue sim, uma característica da empresa é identificar o problema e resolver 
este problema. Já desenvolveram uma pela que não era encontrada no mercado e 
era problema dos clientes. A ideia era de atender a necessidade dos clientes. 
 
Elaine - ERC 
Busca sim. Todos os clientes tem documentação completa e individual para registrar 
e buscar melhorar o atendimento ao cliente. Registro das atitudes negativas e 
positivas para melhorar o alterar o atendimento. 
 
Robson - RTM 
Identifica sim. Todo o problema ocorrido na produção é analisado e se busca a 
melhora do processo. Principalmente na solda, que é o processo mais importante no 
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cardan. Esta análise deve ser tranquila e através de conversa entre os envolvidos no 
processo. O diálogo é muito importante para identificar e solucionar problemas. 
 
Reinaldo - RVE 
Busca sim. A empresa está sempre buscando a conversa sobre os problemas dos 
clientes, a fim de melhorar o produto da empresa. 
 

Pergunta 4 Vocês acreditam que a Gestão da Administração da empresa traz 
resultados satisfatórios para a mesma, ou seja, consegue envolver a 
organização, sua administração e as atividades da produção? 

 
Donizete - DGC 
Em reação a gestão de administração da empresa o entrevistados acredita que o 
usuário é a melhor pessoa para dar respostas para gerir melhor a empresa. Sempre 
que vai fazer uma mudança ou adaptação, os usuários são consultados. 
Sempre tem bons resultados envolvendo os diversos setores da empresa. 
Os funcionários da empresa são envolvidos no sentido de ajudar a empresa e atuar 
na resolução de problemas. Boa interação entre área gerencial e operacional. 
Empresa sempre busca novas ideias com os funcionários da empresa. Sempre 
pensando em melhoria para a empresa como para os funcionários também. 
 
Paola - PVE 
Consegue ver sim. Com a última crise econômica, em uma reunião geral foi 
combinado de fazer economia de gastos e todos os funcionários foram envolvidos 
nesta situação. Existe muito diálogo muito grande entre a administração e a área 
financeira. Existe também uma grande conversa entre a área financeira e comercial, 
com o intuito de dar mais qualidade ao atendimento ao cliente. 
 
Sheila - SAF 
A Cardan busca parcerias com outras empresas na busca do conhecimento do que 
se está fazendo para a melhoria da produtividade e da qualidade. Através de outras 
ideias se consegue tirar uma ideia nova e a partir daí resolver outros problemas. Os 
funcionários percebem isto com economia de água (proposto por um funcionário). 
 
Reinaldo - RVE 
Acredita sim. Da gerência comercial até a gerencia da produtividade. Como é um 
grupo antigo é mais fácil trabalhar. As mudanças estão sempre ocorrendo dentro da 
empresa, como palestras para funcionários e a interação entre os mesmos. O 
diálogo é uma ferramenta muito utilizada dentro da empresa. Existe uma grande 
preocupação de todos em buscar as melhorias. 
 

Pergunta 5 Os índices de resultados da operação são conferidos e 
administrados, a gestão da produção busca equalizar os problemas reais do 
processo produtivo? 
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Donizete - DGC 
A gestão da qualidade ajuda muito. Os controles atualmente são feitos através do 
sistema de gestão. Buscam cada vez mais eliminar perdas através software 
dedicado ao gerenciamento administrativo. 
Toda parte administrativa financeira era controlada através de planilhas e agora 
consegue mensurar melhor os indicadores da empresa. 
Tem mais informações para tomada de decisões na empresa. As respostas estão 
mais próximas e reais ao que era antes. 
A empresa consegue rastrear todo o serviço realizado em todos os processos da 
empresa, desde a entrada das peças na empresa até o pagamento do cliente. 
 
Paola - PVE 
Na produção existe uma reunião quinzenal, alguns processos necessários como a 
etiqueta de identificação foram implantados. Mas não tem muito conhecimento do 
chão de fábrica, são passados os problemas para a área administrativa, mas 
normalmente são resolvidos no setor mesmo. 
 
Sheila - SAF 
E conferida, e isto melhorou muito e reduziu o trabalho. Melhoria no cadastro 
financeiro também foi muito bom para a produtividade. Na fabrica tem um controler 
de qualidade (Toninho – 32 anos de empresa), por experiência faz o controle de 
qualidade, evitando desperdícios. Garantindo a qualidade do serviço e diminuição de 
prazo e produtividade nas entregas. Maior produtividade também garante melhoria 
de qualidade de vida dos funcionários. Com uma boa ferramenta se trabalha melhor 
e garante produtividade. É feita avaliação de desempenho dos funcionários, através 
de auto avaliação e do supervisor direto também. Todos funcionários da empresa 
tem acesso aos treinamentos da Fiemg. 
 
Toninho - AEG 
Sem duvida nenhuma. Com o acompanhamento dos serviços é encontrado o 
resultado do processo e qual processo tem maior atendimento em garantia e atuar 
nele para melhoria. Existem registros de todos os processos para garantia de 
melhoria, 
 
Elaine - ERC 
São conferidos sim. Todos os clientes que tem problema são resolvidos. A pesquisa 
de satisfação de clientes é utilizada como ferramenta para isto. Os resultados da 
empresa têm sido acompanhados detalhadamente. 
 
RobsonRTM 
Os passos ainda estão lentos e o gerenciamento precisa melhorar muito, apesar de 
haver um gerenciamento sim. Os assuntos são tratados entre os funcionários em 
reuniões quinzenais. Os funcionários ficam a vontade e podem falar o que quiser. Os 
assuntos tratados são enviados para a diretoria. Os funcionários tem mais liberdade 
de expor suas ideias por ser uma reunião que é só dos empregados da empresa. 
 
Reinaldo - RVE 
Existe sim. Não está em uma fase ideal, mas nos últimos 5 anos existe um controle 
de avaliação do desempenho da empresa que está crescendo gradativamente. 
Existe uma preocupação da empresa em passar para os funcionários uma melhoria 
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do trabalho. Através de reunião vem-se buscando as mudanças necessárias para 
melhoria do trabalho da empresa.  

Pergunta 6 Você acredita que a empresa busca uma correspondência entre as 
necessidades humanas e os recursos técnicos disponíveis, provocando 
vantagens e melhoramentos no processo produtivo?       

 
Donizete - DGC 
A maioria dos funcionários tem acima de 20 anos de casa. O vínculo entre as 
pessoas e a empresa é muito forte e acredita que isto traz a correspondência entre 
eles. Os funcionários geram o sucesso do negócio. Existe uma boa relação humana 
entre a empresa e seus funcionários. Satisfação dos colaboradores é nítida. 
 
Paola PVE 
Acredita, no tempo que está lá, foram compradas duas máquinas que melhoraram o 
trabalho das pessoas. Quando uma ferramenta não está ajudando muito, a empresa 
faz a troca da ferramenta, para melhor qualidade dos serviços. 
 
Sheila - SAF 
Acredita sim, sempre busca trabalhar bem os recursos humanos e junto com as 
novas tecnologias garante melhor resultado para ambas as partes. Muitos 
funcionários tem mais de 10 anos de casa (aproximadamente mais de 20 
funcionários). 
 
Toninho - AEG 
Por tanto tempo na empresa concorda. Quando começou na empresa ela era muito 
pequena e hoje existem muito mais recursos e ferramentas para os funcionários. A 
empresa cuida das necessidades operacionais de cada funcionário. A empresa 
preocupa muito com o funcionário. 
 
Elaine - ERC 
Busca sim. Está na empresa a 5 anos e quando começou os telefones eram comuns 
e tinha problemas com localização de interfone e a empresa colocou aparelhos 
modernos. Os problemas que atrapalham os funcionários são resolvidos 
imediatamente. 
 
Robson - RTM 
Acredita sim. Principalmente na questão de equipamento de proteção individual. Os 
EPI estão sempre à disposição dos funcionários. Alguns trabalhos que eram feitos 
manualmente hoje são feitos através de forma pneumática, para segurança dos 
funcionários.  
 
Reinaldo - RVE 
Já acontece a muito tempo, nos últimos anos a Cardan pensa cada vez mais nos 
funcionários, através de melhoria de ferramental, planos de saúde para funcionários. 
A empresa escuta todos os funcionários e tenta solucionar estes problemas. 
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Pergunta 7 - Como avalia as ideias do Desing Thinking na empresa? (Utilização 
de protótipo) 
 
 
Toninho - AEG 
A empresa utiliza muito. Ao fazer a solda manual ela não ficava muito boa. Alguém 
teve a ideia de mudar a solda. E esta ideia foi sendo melhorada e a solda foi 
automatizada, definindo parâmetros para a execução da solda, que foram obtidos 
através de protótipos de solda. 
 
Elaine - ERC 
A Cardan é muito inovadora e busca sempre melhorar. Ouve sempre as opiniões 
dos funcionários e coloca em prática para ver a viabilidade da ideia. Todas as 
sugestões e críticas são ouvidas pela empresa. 
 
Robson - RTM 
Duas coisas interessantes: as pessoas e as ideias delas dentro do processo. Trazer 
coisas novas e resguardar as pessoas. Misturar as pessoas com as ideias, 
principalmente em serviços de recuperação. Trabalhar com mistura de ideias é uma 
qualidade da Cardam. Sem as novas tecnologias não seria possível os 
melhoramentos que ocorreram na empresa. 
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ANEXO IV – REVISTA COM ASSUNTO DA CARDAN MINAS 
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