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Resumo

A pesquisa neste artigo é baseada em uma abordagem teórica e prática do projeto  Amana
Katu, desenvolvido pelo TIME ENACTUS UFPA, abordando o conceito de Design Thinking,
seus  antecedentes,  características  e  modelos  de  processos.  Juntamente  com  a  revisão  da
literatura, é feita uma análise sobre Ecoinovação e projetos de empreendedorismo social. O
artigo fornece uma abordagem sobre design. Pensar em ajudar a equipes de gestão de forma
inovadora e a entender  melhor  o potencial  do conceito para implementar  e desenvolver  o
pensamento  criativo  nos  negócios  em  comunidades.  Ao  descrever  de  forma  sintética  a
evolução e os elementos-chave do conceito de DT e sua experiência, o estudo contribui para a
literatura atual em gerenciamento de inovação e também fornece conselhos práticos.

Palavras-chave:  Design  Thinking, empreendedorismo  social;  empreendedor;  inovação;

sustentabilidade. 

Abstract

The research in this article is based on a theoretical and practical approach of the Amana Katu
project, developed by TIME ENACTUS UFPA, addressing the concept of Design Thinking,
its antecedents,  characteristics and process models.  Together with the literature review, an
analysis is made on Eco-innovation and social entrepreneurship projects. The article provides
a design approach. Think of helping management teams innovatively and better understand
the  potential  of  the  concept  to  implement  and  develop  creative  thinking  in  business  in
communities. By briefly describing the evolution and key elements of the DT concept and its
experience, the study contributes to the current literature on innovation management and also
provides practical advice.
Palavras-chave:  social  entrepreneurship;  entrepreneur;  innovation;  Design  Thinking;

sustainability.
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INTRODUÇÃO

O  conceito  de  design  thinking recebeu  atenção  crescente  nos  últimos  anos  -

particularmente de gerentes em todo o mundo.

Revistas  de  gestão  e  livros  cobriram  histórias  sobre  o  poder  do  design  thinking,

sugerindo que o design thinking possa fornecer valor significativo para a inovação e gestão.

Duas décadas antes de se tornar um conceito popular de inovação, o  design thinking

foi definido e estudado por um grupo de pesquisa internacional,  apenas como o processo

cognitivo  dos  designers  (Cross,  Dorst  &  Roozenburg,  1992;  Eastman,  McCracken  &

Newstetter, 2001).  O objetivo desses estudos foi obter mais  insights sobre os importantes

atributos da criatividade do design. Em vez de procurar métodos universais de design (como o

movimento  dos  anos  70  havia  feito),  a  pesquisa  em  design  thinking está  interessada  em

identificar as estratégias mentais essenciais dos designers enquanto trabalham em um projeto.

O objetivo desta pesquisa foi o aprimoramento das habilidades de pensamento dos projetistas

nos processos de design individual e coletivo, na educação e na prática aplicado ao projeto

AMANA KATU, desenvolvido pelo TIME ENACTUS UFPA.

Mais  recentemente  (2005 -  2012),  o  conceito  de  design thinking foi  esticado e  se

libertou de seus limites de domínio. Hoje, Design Thinking é entendido como um processo de

pensamento complexo de conceber novas realidades, expressando a introdução da cultura do

design e seus métodos em campos como a inovação empresarial. Dois autores e seus livros

contribuíram principalmente para a reconfiguração do design thinking: Mudança por Design:

Como o  Design Thinking transforma organizações  e inspira  inovação Tim Brown (2009),

CEO da IDEO, uma das consultorias  de design mais  influentes  do mundo,  e  The Design

Negócios: Por que Design Thinking. Embora ambos os autores definam e descrevam o Design

Thinking de  maneira  diferente,  ambos  exploram  seu  papel  e  potencial  dentro  das

organizações.
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Assim, o Design Thinking (DT) não é apenas um motor de inovação promovido pelos

designers,  mas  oferece  novos  modelos  de  processos  e  kits  de  ferramentas  que  ajudam a

melhorar,  acelerar  e  visualizar  todos  os  processos  criativos,  realizados  não  apenas  por

designers, mas também equipes multidisciplinares em qualquer tipo de organização. O novo

uso  do  termo  DT, especificamente  a  combinação  de  "pensamento"  e  "design",  oferece  a

campos como o Gerenciamento de Inovação a oportunidade de aplicar ferramentas de design

a outros contextos  de resolução de problemas não diretamente  relacionados à aparência  e

funcionalidade  de  artefatos,  mas  com a  forma  de  negócios,  serviços  e  processos.  Design

Thinking hoje não é apenas um processo cognitivo ou uma mentalidade, mas tornou-se um kit

de ferramentas eficaz para qualquer processo de inovação, conectando a abordagem do design

criativo  ao  pensamento  tradicional  de  negócios,  com  base  no  planejamento  e  resolução

racional de problemas.

DESIGN THINKING

Design  thinking (DT)  aplica  uma  abordagem onde  às  metodologias  e  técnicas  de

design são adotadas nas áreas de exatas, humanas e da saúde (JOHANSSON-SKÖLDBERG,

WOODILLA e ÇENTINKAYA, 2013; SEIDEL e FIXSON, 2013). A metodologia ‘’pensar

como Design’’, trata problemas e a busca por suas soluções, de forma inovadora e abordando

diferentes aspectos (BROWN, 2008; SEIDEL e FIXSON, 2013).

O foco do DT é o ser humano. A técnica é direcionada para atender às necessidades e

desejos  levando em considerando preferências  e  requisitos,  a  centralidade  do ser  humano

(BROWN, 2008). 

O Design Thinking, de acordo com Brown (2008), segue uma serie de conjuntos de

espaço que se relacionam com o objetivo de realizar a inovação contínua. Seguindo as etapas,

o DT pode passar por varias vezes pelos espaços de Imersão (situações que motivem uma

busca  por  soluções),  Definição  (Foco  no  desenvolvimento  da  solução),  ideação

(desenvolvimento  e  prototipagem  de  ideias  que  possam  vir  a  ser  uma  solução)  e

implementação (maneiras de implementar a solução no mercado.

ECOINOVAÇÃO

A ecoinovação,  por  sua  vez,  consiste  no  desenvolvimento  e  aplicação  de  novos

modelos de negócio – tal qual o modelo de negócio proposto pelo empreendedorismo social –,

que  incorpora  a  sustentabilidade  em  todas  as  suas  atividades  operacionais  e  que  busca

promover maior colaboração com os atores locais da cadeia de valor (UNEP, 2014).
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O que se busca destacar é a possibilidade dupla do modelo de negócio ecoinovador

que,  aqui,  torna-se  sinônimo  do  empreendedorismo  social.  Isto  é,  na  medida  em  que  o

crescimento do empreendedorismo possui associação direta com o crescimento econômico de

determinado região, o valor social e econômico trazido pelo negócio ecoinovador proporciona

à região um desenvolvimento sustentável e socialmente inclusiva (CASTANHAR, 2007).

Conforme  a  figura  que  se  segue,  indica  modelos  de  negócios  ecoinovadores  são

capazes de agregar valor tanto para o negócio quanto para a sociedade (UNEP, 2014):

  

Figura 8: A ecoinovação gera valor significativo para os negócios e a
sociedade

Fonte: Gráfico adaptado de: SustainAbility 2014 Model Behaviour: 20 business model

innovations for sustainability (UNEP, 2014)

AMANA KATU

O Amana Katu é um projeto do time Enactus UFPA, formulado em 2017 a partir da

problemática do acesso a água potável, uma vez que apesar de o estado do Pará se situar na

Amazônia,  maior  bacia  hidrográfica  do  mundo,  surpreendentemente  possui  um  dos

indicadores  nacionais  de  água potável  mais  baixo.  Este  problema  é  ainda  mais  grave  na

periferia urbana que sofre com frequentes cortes no fornecimento público de água, que, em si,

não é adequada para o consumo humano.

Possui como finalidade a comercialização de sistemas de captação de água da chuva

por meio de cisternas, de baixo custo e direcionadas para a população carente. Igualmente, o
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projeto também busca a  capacitação e emprego de jovens em situação de vulnerabilidade

socioeconômica,  que  são  do  Movimento  República  de  Emaús,  os  quais  terão  acesso  ao

Programa  Individual  de  Desenvolvimento,  objetivando  aperfeiçoar  suas  habilidades

interpessoais  e  de  empreendedorismo,  e  estimulando  ainda  a  conclusão  de  sua  educação

formal, intentando também o empoderamento da comunidade selecionada.

Além  disso,  o  Amana  Katu  almeja  que  estes  jovens  desenvolvam  o  processo  de

montagem e comercialização de sistemas anteriormente referidos, promovendo a difusão e

fomento da cultura de reaproveitamento da água de chuva. Universalizando assim o acesso a

água de qualidade por comunidades sem acesso ou com acesso prejudicado.

EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

O conceito de empreendedorismo social  já existe em sua essência há muito tempo,

mas a sua aplicabilidade esta em desenvolvimento. Segundo a organização internacional sem

fins lucrativos ASHOKA, afirma que empreendedores sociais são pessoas visionarias, capazes

de mudar o meio em que vive de forma criativa e sustentável, inovando com metodologias e

processos de negócios (OLIVEIRA, 2004). 

Além disso, o empreendedorismo social  se destaca como meio de desenvolvimento

social  e  econômico,  na  medida  em  que  coloca  a  colaboração  conjunta  do  Estado  e  da

Sociedade  como  necessária  à  diminuição  das  desigualdades  sociais.  Isto  é,  no

empreendedorismo social, o objetivo:

[...]  é  obter  resultados  sociais  significativos,  produzir  mudanças  para

melhorar a vida das pessoas, fortalecer o auto-conceito e a descoberta das

próprias capacidades, clarificar valores genuínos, preservar a riqueza da vida

humana  e  renovar  as  razões  de  esperança  no  futuro  do  mundo  (MELO

NETO; FRÓES apud OLIVEIRA, 2003).

METODOLOGIA

Seguindo a  metodologia  clássica  de  design,  o  processo de design  foi  dividido  em

várias  etapas  para  facilitar  o  planejamento  das  tarefas  do  projeto,  atividades  coletivas,

produção e cronogramas. As primeiras referências a uma estrutura multifásica do processo

criativo geralmente  remontam a Poincaré (1924),  que através de suas reflexões sobre seu
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próprio processo de pensamento criativo  na resolução de problemas matemáticos,  impeliu

Wallas (1926) a dividir o processo criativo em quatro etapas: a fase de imersão,  a ideação e a

fase de prototipagem, teste e implementação. Essa classificação foi o ponto de partida dos

movimentos  de  pesquisa  em  criatividade  de  design,  que  buscavam  novos  modelos  para

melhor descrever as fases de um processo criativo de solução de problemas. O objetivo desta

pesquisa foi  o  desenvolvimento  do método em atividade  pratica  do projeto  Amana Katu,

projeto  do  TIME  ENACTUS  UFPA,  no  qual  pode  guiar  os  indivíduos  com  sucesso  e

totalmente  através  de  um  processo  criativo  no  design.  Como  demonstrado  por  vários

pesquisadores de design, a classificação e a respectiva visualização das diferentes fases do

processo de design dependem principalmente do paradigma metodológico no qual o processo

de design criativo é analisado e descrito (Dorst & Dijkhuis, 1995;). 2011a). 

RESULTADOS 

IMERSÃO

A análise  da comunidade do Movimento  República  de Emaús teve começo com a

aplicação de um questionário socioeconômico, no dia 17 de outubro de 2017, com o intuito de

colher dados da condição socioeconômica dos jovens. Na oportunidade, observou-se que, do

total de jovens, a maioria era do sexo masculino, com idades distribuídas, em média, entre os

15 a 24 anos de idade. Em geral, a formação dos núcleos familiares segue o padrão associado

à  falta  de  acesso  à  informação  sobre  planejamento  familiar,  dada  a  média  alta  (05)  de

integrantes  por núcleo familiar. Ainda,  destaca-se que o alto índice da falta de orientação

acadêmica reflete o difícil e precário acesso à educação superior; que a renda média familiar é

de R$ 761,00 (setecentos e sessenta e um) e é gerada somente por um membro da casa, sendo

insuficiente para suprir as necessidades básicas do núcleo familiar.

IDEAÇÃO

Em workshop  de  Relações  Interpessoais,  realizada  pela  coach  Soraya  Amaral,  da

Academia de Empreendedorismo (parceira institucional do projeto), no dia 11 de dezembro de

2017,  junto  aos  jovens  integrantes  do  Projeto  Amana  Katu,  foram  identificadas

vulnerabilidades na estrutura familiar, bem como no relacionamento dos jovens para com seus

pais.

Partindo desse principio, foi realizado um brainstorming ou tempestade cerebral junto

com a equipe do projeto e a comunidade evolvida, quando as ideias são apresentadas sem
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nenhum  julgamento.  É  o  momento  de  efetivamente  começar  a  “pensar  fora  da  caixa”,

propondo  soluções  para  os  problemas.  Para  isso,  utilizaram-se  práticas  de  estímulo  à

criatividade,  o que ajudou na geração de soluções que estejam de acordo com o contexto

abordado na imersão. Não houve limite de ideias nesta fase. 

PROTOTIPAÇÃO, TESTE E IMPLEMENTAÇÃO

A  Solução  foi  pensada  em  etapas:  primeira  etapa  reside  no  fornecimento  de

capacitações gerais e técnicas aos jovens da comunidade,  que se tornarão os produtores e

montadores dos sistemas de captação de água da chuva. Dentre as capacitações gerais estão

módulos  como:  Empreendedorismo,  Educação  Ambiental,  Técnicas  de  Vendas,  Oratória,

Negócios  Sociais,  Relacionamentos  Interpessoais,  Matemática  Básica,  Matemática  para

Obras,  Fluxo  de  Caixa,  Marketing  Digital  e  Mídias  Sociais.  Já  os  módulos  técnicos

apresentam temas como Noções de Hidráulica, Noções de Saneamento, Higiene e Segurança

do Trabalho, e, por fim, os Cursos Básico e Avançado de Captação de Água da Chuva, como

posterior Oficina de Montagem de Cisternas. Em seguida, será trabalhada a comercialização

dos kits, nos termos detalhados na seção pertinente ao modelo de comercialização do Projeto

Amana Katu. 

Todas as etapas são planejadas e estruturadas em uma planilha 5W2H, apesar de ser

apresentada como fase final, a prototipação pode acontecer em paralelo às outras fases, de

acordo com os testes que serão realizados e conforme as ideias forem surgindo elas podem ser

prototipadas, testadas e, em alguns casos, até implementadas.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, A aplicação da metodologia Design Thinking é extremamente útil  ao

passar por um processo criativo de solução de problemas ou ao procurar novas oportunidades

e desafios. Com insights mais profundos sobre a dinâmica e o poder do processo de DT e suas

ferramentas,  os  gerentes  de  inovação  podem melhorar  sua  participação  e  colaboração  no

processo  de  inovação.  Neste  sentido,  conforme  demonstra  no  Projeto  Amana  Katu,  a

metodologia foi aplicada de forma eficiente, orientando a equipe e os beneficiários do projeto

a desenvolver o objetivo do projeto de forma inovadora. 
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