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DESIGN THINKING E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS EM LIVING LABS  

 

 

RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho consiste em propor a combinação de três conceitos inovadores no 

desenvolvimento de serviços no setor público: o uso de inovação aberta em Living Labs, 

implementados por meio de Design Thinking. A inovação aberta permite o compartilhamento 

de informações e experiências, com a participação de atores externos, para gerar um processo 

que enriquece o desenvolvimento de produtos e serviços. Living Labs são ambientes 

experimentais, nos quais se aplicam métodos de pesquisa e desenvolvimento para criar e 

validar inovações em serviços, produtos, ou até mesmo melhorias em processos já existentes, 

num contexto múltiplo e da vida real, de forma colaborativa, com usuários desempenhando 

um papel central. Um conceito metodológico aplicado nesses ambientes experimentais é o 

Design Thinking, que também ajuda a criar novos produtos e serviços ou melhorar os já 

existentes, tornando-os mais úteis, utilizáveis e desejáveis para os usuários bem como mais 

eficientes e eficazes para as organizações. Por meio de projetos pilotos e protótipos, com 

assistência de inúmeras ferramentas comportamentais, etnográficas, gráficas, ou de apelo 

visual, a implementação de Living Labs, por meio de métodos como Design Thinking, 

permitirá ao setor público maior participação social e atendimento das reais necessidades dos 

usuários. Inicialmente, esses conceitos e ferramentas foram explorados pelo setor privado, 

mas se adaptaram ao setor público, trazendo inovação para o atendimento das demandas 

sociais e contribuindo para a eficiência e a eficácia do gasto público. Argumenta-se que é 

viável a utilização dos conceitos de Living Lab e Design Thinking para a inovação na 

prestação de serviços públicos. 

    

Palavras-chave: Gestão Pública. Inovação Aberta. Living Lab. Design Thinking. 

 

  



ABSTRACT 

 

 

The purpose of this work is to propose the combination of three innovative concepts in the 

development of services in public sector: the use of open innovation in Living Labs, 

implemented through Design Thinking. The open innovation allows the sharing of 

information and experiences, with participation of external players, to generate a process that 

enriches the development of products and services. Living Labs are experimental 

environments in which research and development methods are applied to create and validate 

innovations in services, products or even improvements in existent processes given a multiple 

and real life context, in a collaborative way, with end users playing a central role. A 

methodological concept applied in these experimental environments is the Design Thinking 

that also helps to create new products and services or to improve the existing ones, making 

them more useful, usable and desirable to end users as well as more efficient and effective to 

the organizations. With the use of pilot and prototype projects and the assistance of countless 

behavioral, ethnographic, graphic or visual appeal tools, the implementation of Living Labs 

through Design Thinking will allow the public sector to have more social participation and 

attendance of end users real needs. Initially, these concepts and tools were explored by the 

private sector, but were adapted to public sector, bringing innovation to the attendance of 

social demands and contributing to efficiency and effectiveness of public expenses. It is 

argued that the use of Living Lab and Design Thinking concepts to the innovation in the 

provision of public services is viable.   

 

Keywords: Public Administration. Open Innovation. Living Lab. Design Thinking. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar conceitos e métodos modernos para a 

construção de laboratórios de inovação, que podem ser utilizados por gestores para que 

encontrem novos caminhos para os serviços públicos, em conjunto com a sociedade.  

A proposta consiste em demonstrar a importância da inovação aberta para a 

Administração Pública e a melhoria de seus serviços, apresentando conceitos e métodos 

aplicados na pesquisa e no desenvolvimento de produtos e serviços – o Living Lab e o Design 

Thinking – que, apesar de serem conceitos complexos e desenhados pela iniciativa privada, 

mostram-se opções viáveis que podem trazer inovação ao serviço público brasileiro.  

A apresentação do tema está dividida em capítulos. No capítulo 2 consta o 

referencial teórico sobre inovação, inovação aberta e os desafios para a Administração Pública 

sobre esse assunto; o capítulo 3, elaborado com base em levantamentos bibliográficos sobre 

Living Labs, que esclarecem os precedentes históricos, os conceitos adotados, suas variações e 

adaptações, formas de utilização, detalhamento de aspectos importantes (coordenação, 

participação e formação da rede), apresentando a Rede Europeia de Living Labs – a ENoLL. 

O capítulo 4 aborda o conceito teórico sobre Design Thinking, sua utilização na 

criação de produtos e especificidades para criação de serviços bem como as ferramentas que 

auxiliam nas dinâmicas utilizadas para a participação dos atores; o capítulo 5 apresenta boas 

práticas que serviram de benchmark para ilustração do trabalho ora apresentado. Foram 

escolhidos dois laboratórios – um internacional e outro brasileiro – membros da conceituada 

Rede Europeia de Living Labs – a ENoLL, que abordam os assuntos teóricos estudados. O The 

City of the Future Living Lab – da cidade de Milão, apresenta maiores detalhes de sua 

operacionalização como um Living Lab e ferramentas utilizadas para interação dos atores, 

enquanto que o Corais Open Innovation Platform – da cidade de Curitiba, realiza uma 

coletânea de ferramentas comportamentais e visuais que facilitam a operacionalização do 

Design Thinking no ambiente de um Living Lab. A conclusão encontra-se no Capítulo 6.  
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2. INOVAÇÃO ABERTA E DESAFIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

Desde a virada do século a inovação está presente, trazendo uma nova era e várias 

mudanças para a sociedade: aproximadamente 85% dos inventos produzidos em toda a 

história da humanidade foram desenvolvidos nos últimos 200 anos (AGUNE et al., 2014). A 

era industrial deu espaço para a era do conhecimento, a partir dos anos 1960, promovida pelo 

investimento militar que serviu de base para a indústria da microeletrônica.  

Inovações tecnológicas foram além da informática, moldando uma nova era 

econômica focada no desenvolvimento de novas lógicas organizacionais e na produção e 

comercialização do conhecimento (CASTELLS, 1999) e, consequentemente, na prestação de 

serviços, que ganha espaço cada vez maior no mercado, abrangendo áreas como saúde, 

educação e segurança. Essas áreas de atuação são importantes também para a Administração 

Pública, pois ocupam parcela considerável do orçamento público: em 2015, o Governo 

Federal gastou R$101 bilhões com saúde, R$103,5 bilhões com educação e cultura e R$46 

bilhões com defesa e segurança pública (SOF, 2015), sem contar os orçamentos estaduais e 

municipais para essas rubricas.   

A inovação tornou-se uma estratégia de sobrevivência tanto para o mercado 

quanto para o Estado. Conforme Tennyson Pinheiro, inovação não reside simplesmente em 

lançar novos produtos ou categorias: consiste no valor percebido pelas pessoas, causando 

impacto em suas vidas e transformando para sempre a forma de viverem e trabalharem 

(BROWN, 2010).  

Tendo em vista a centralidade no cliente ou usuário para o desenvolvimento de 

produtos e serviços, a inovação aberta representa um passo recente para a gestão da inovação, 

definida por Chesbrough e Vanhaverbeke (2006) como o “uso intencional de fluxos de 

entrada e saída de conhecimentos com o propósito de respectivamente acelerar a inovação 

interna e expandir os mercados para o uso externo de inovação”. Ou seja, o compartilhamento 

de informações e experiências, com a participação de atores externos, gera um processo que 

enriquece o desenvolvimento de produtos e serviços em empresas, sistemática que pode ser 

utilizada também pelo Estado.  
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Além disso, a velocidade pela qual as tecnologias se reproduzem, aliada ao 

fenômeno da globalização, cria novos padrões de relacionamento na sociedade, que se articula 

em rede e obriga os governos a se inserirem nesse novo contexto, sob pena de perda de 

representatividade com todos os riscos que pode trazer para a democracia (AGUNE et al., 

2014, p. 33). Dessa forma, não basta prestar um bom serviço público: deve-se atender a 

anseios e características de grupos ou redes distintas que integram a sociedade.  

Segundo estudo canadense, entre 1998 e 2000, quatro quintos de suas 

organizações públicas aperfeiçoaram significativamente suas estruturas organizacionais ou 

suas técnicas de gestão, melhorando sua eficiência e eficácia. Essa taxa de mudanças 

organizacionais representa o dobro daquela registrada pelo setor privado (38%), superando 

também a taxa de introdução de tecnologias, significativamente aprimoradas no setor privado, 

85% versus 44% (AGUNE et al., 2014, p. 7).  

Com relação ao Brasil, Sônia Wada acredita que modernizar a Administração 

Pública com o propósito de responder aos desafios do século XXI, é imprescindível para 

atingir os patamares de eficiência e eficácia das sociedades mais desenvolvidas – como o 

Canadá, porque, para fazer gestão da complexa cadeia de atividade do setor público 

(regulações, terceirizações, concessões, parcerias, relações com a cidadania) é necessário que 

haja uma reformulação nos seus processos e na forma de trabalhar (AGUNE et al., 2014).  

Evelyn Levy reforça essas necessidades e complementa com pontos importantes 

para a governança, pois fazer a gestão pública avançar, a fim de que responda aos desafios de 

uma governança que alavanque o desenvolvimento econômico e social, certamente exige 

inovação baseada em premissas e objetivos explícitos e revisão de processos tradicionais em 

organizações favoráveis à participação, tanto de cidadãos quanto de servidores (AGUNE et 

al., 2014, p. 15).  

Há necessidade de forte investimento na reinvenção dos governos, modificando 

velhas disfunções burocráticas para alcançar uma administração moderna, aberta, transparente 

e receptiva à participação de vários parceiros públicos e privados. Para que isso ocorra, Sônia 

Wada defende que é essencial investir na sensibilização e na qualificação dos servidores 

públicos, possibilitando o compartilhamento do conhecimento e o estímulo à criatividade e à 

inovação.  
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Por fim, Guilherme Plonski apresenta sua defesa sobre espaços para inovação, 

apontando que a constituição de espaços de coordenação, que facilitem o encontro de lições 

aprendidas e ideias para construção do futuro, permite recuperar o tempo perdido para realizar 

o sonho de uma Administração Pública inovadora, competente e sensível (AGUNE et al., 

2014). Diante do exposto, uma opção viável para o setor público na construção desses espaços 

de coordenação, utilizando a inovação, reside no Living Lab. 
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3. LIVING LAB 

 

 

A revisão conceitual sobre o tema Living Labs baseia-se no levantamento 

realizado para a dissertação sobre Estruturação de Living Labs na Linha Verde em Curitiba 

(CRUZ; FONSECA; SILVA; 2016). 

O termo Living Lab – laboratório vivo, sem tradução ainda para o português, 

apresenta fatores que demonstram ser um assunto ainda em construção pela literatura. 

Pesquisando por meio de ferramentas de busca na Internet, localizou-se aproximadamente 

13,2 milhões de resultados, dentre eles, conceitos, históricos, benchmarks, propagandas e 

debates sobre o assunto. 

Verificam-se os precedentes históricos do Living Lab nos países nórdicos, já nos 

anos 1970 (BALLON; SCHUURMAN, 2015) quando o uso da tecnologia em locais de 

trabalho permitiu o movimento do design corporativo nas empresas: trabalhadores auxiliaram 

os pesquisadores das organizações na aplicação de tecnologias da informação, a fim de 

facilitar o trabalho cotidiano, obtendo treinamento para ajudá-los.  

Os pontos fundamentais para esse novo movimento consistiram no acúmulo de 

recursos e de conhecimento, que trouxeram o usuário para a participação no processo de 

design, processo ampliado mais tarde para os usuários em geral, focando na questão social da 

tecnologia para seu uso no cotidiano da sociedade. Na Europa, várias experiências sociais 

com TICs iniciaram-se na década de 1980, no campo da psicologia, dando abertura para 

novos tipos de laboratórios (BALLON; SCHUURMAN, 2015).   

Nos Estados Unidos, o movimento reconfigurou-se em design participativo e 

englobou estudos não só no ambiente corporativo, mas em escolas, casas e ambientes sociais. 

Métodos estruturados passaram a ser utilizados, incluindo estudos etnográficos, pesquisas de 

campo, ensaios de protótipos e testes de usabilidade. Um dos primeiros Living Labs, criado 

nos anos 1990, no MIT Media Lab, que integra o departamento de pesquisa da Escola de 

Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), pelo prof. 

William Mitchel. O PlaceLab é um laboratório com a escala de um apartamento, provido de 

tecnologia inteligente, onde os usuários são convidados a conviver por uma semana, ou até 

meses, testando os serviços inteligentes à disposição no local. 
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Mesmo com tantas citações na Internet sobre o tema, ainda não há um consenso 

sobre um conceito científico que englobe todas as perspectivas utilizadas pelos acadêmicos e 

pelas organizações que se dedicam ao tema, devido a sua complexidade. Segundo Ballon e 

Schuurman (2015) certamente há um corpo literário que tenta esclarecer e analisar o conceito 

(FØLSTAD, 2008; ALMIRALL et al., 2012; LEMINEM et al., 2012), apesar de ainda 

existirem lacunas teóricas e metodológicas sob pesquisa no vasto campo da comunidade de 

práticas (SCHUURMAN, 2015).  

A compreensão do seu significado mostra-se possível pela variedade de conceitos 

encontrados na literatura (BITTENCOURT, 2015), independentemente do foco de aplicação 

do conceito (educação, tecnologia da informação, habitação, saúde, mobilidade urbana e 

outros) ou de seu direcionamento (inovações tecnológicas ou sociais).  

Leminem (2013) realizou um levantamento bibliográfico de acordo com as 

diferentes perspectivas sobre Living Labs, classificando-as pelas características encontradas e 

chegou ao Quadro 1. Percebe-se então que as palavras-chave para Living Lab são: 

experimentação, inovação, participação de partes interessadas (4Ps), contexto múltiplo e vida 

real.  

Com relação aos 4Ps, Westerlund e Leminen (2011) deixam claro quais são os 

atores do Living Lab, quando determinam as partes interessadas no processo de cocriação dos 

produtos e serviços: as empresas privadas, os órgãos e as entidades públicos, a academia e os 

usuários. 
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Características Definição Referência 

Ambiente da vida real; Abordagem de 

acordo com as partes interessadas: usuários, 

setor público, empresas e mundo 

acadêmico; Contexto múltiplo; Usuário 

como inovador. 

Uma metodologia de Pesquisa & Desenvolvimento para 

criar e validar serviços e produtos de forma colaborativa, 

em um contexto múltiplo e da vida real, com usuários 

desempenhando um papel central como inovadores. 

ERIKSSON; 

NIITAMO; 

KULKKI, 2005 

Abertura; Envolvimento público; 

Maturidade comercial; Escopo vertical; 

Escala; Duração. 

“Um ambiente experimental no qual a tecnologia dá forma 

ao contexto na vida real e no qual (ao fim) os usuários são 

considerados ‘co-produtores’” p. 5 

BALLON et al. 

2005 

Metodologia de Pesquisa & 

Desenvolvimento; Centrado no usuário; 

Abordagem com base na vida real; 

Ambiente colaborativo de contexto 

múltiplo; projetar, testar, validar e 

desenvolver; Cocriação por consumidores 

reais e usuários finais; Rede de Living Lab. 

“Uma metodologia de Pesquisa & Desenvolvimento onde 

inovações, como novos serviços, produtos ou aplicação de 

melhorias, são criadas e validadas em colaboração, em 

contextos múltiplos, empíricos, no ambiente do mundo 

real em regiões individuais” p. 1 

PONCE DE 

LEON et Al, 2006 

Ambiente de experimentação e validação; 

centrado no usuário; Catalizador de 

sistemas de inovações rurais e regionais; 

Cooperação entre usuários, tecnologia e 

requisitos; Rede de living labs rurais. 

“Ambiente de experimentação e validação caracterizado 

pelo envolvimento precoce dos usuários da comunidade, 

trabalhando juntos e próximos dos desenvolvedores e de 

outras partes interessadas, dirigido por ciclos rápidos de 

inovações baseadas em TIC” p.31 

SCHAFFERS; 

KULKKI, 2007 

Meio social (ambiente, arena); Abordagem 

inovadora e metodológica. 

“Um meio de inovação centrada no usuário construída 

pela prática e pesquisa no dia a dia, com uma abordagem 

que facilita a influência do usuário nos processos de 

inovação aberta e distribuída, com o envolvimento de 

todos os parceiros relevantes no contexto da vida real, 

com o objetivo de criar valores sustentáveis” p.3 

BERGVALL-

KAREBORN et 

al, 2009 

Ambiente de inovação; Cenário da vida 

real; Direcionado para o usuário; Rede de 

Living lab. 

Definem que não é somente uma rede de infraestrutura e 

serviços, mas também uma rede viva de pessoas reais com 

ricas experiências. 

MULDER; 

STAPPERS, 2009 

  

Redes de Living Labs como um sistema de 

inovação; Múltiplas partes interessadas; 

Contato, comunicação e colaboração. 

Uma configuração social que é organizada pela criação de 

inovação por contato, comunicação e colaboração. 

DUTILLEUL et 

al, 2010 

Inovação aberta intermediária; Exploração 

e aproveitamento; Tipos inovadores e 

resultados 

“Intermediários de inovação aberta que procuram mediar 

entre usuários, pesquisa, e organizações públicas e 

privadas, [e para] avançar nossos conceitos de 

transferência de tecnologia, incorporando não só a 

experimentação baseada no usuário, mas também por 

envolver as empresas e organizações públicas no processo 

de aprendizagem e criação de demandas pré-comerciais” 

p. 100 

ALMIRALL; 

WAREHAM, 

2011 

Abordagem de acordo com as múltiplas 

partes interessadas: usuários, provedores, 

facilitadores e clientes; uma forma de 

inovação aberta; Co-criação com usuários. 

“Ambientes experimentais; eles são locais físicos ou 

realidades virtuais onde partes interessadas - parcerias 

pessoa-público-privadas (4Ps), empresas, órgãos públicos, 

universidades, institutos e todos os usuários colaboram 

para a criação, prototipagem, validação e teste de nova 

tecnologias, serviços, produtos e sistemas no contexto da 

vida real” p. 20 

WESTERLUND; 

LEMINEN, 2011 

Rede de inovação com múltiplos atores; 

Papel, recurso, objetivo, motivação e 

resultado. 

Como uma rede de inovação com atores múltiplos que 

"emprega funções e recursos heterogêneos", "compartilha 

informações para permitir flexibilidade", "revela 

necessidades indefinidas e latentes", e onde a "falta de 

objetivos rigorosos orienta colaboração e resultados".  

LEMINEM; 

WESTERLUND, 

2012 

Quadro 1 – Diferentes perspectivas sobre Living Labs 

Fonte: LEMINEM, 2013, p. 3-5 – tabela 11 

 

                                                           

1 Tradução da autora. 
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Os pilares predecessores da literatura acadêmica, que contribuíram para o 

surgimento do conceito de Living Labs, foram estudados por Ballon e Schuurman (2015):  

a) von Hippel (1988) trabalhou com nova abordagem de inovação 

orientada para o usuário em vez de fabricantes, especialmente em Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC); sua tese, inovadora para a época, consolidou-

se através da publicação de seu livro sobre o assunto; e sua pesquisa em quatro 

segmentos do ramo eletrônico, na qual usuários geraram inovações, confirmou 

que a participação do usuário se mostra fundamental para a criação e 

desenvolvimento de produtos;  

b) Silverstone (1993) inaugurou a teoria da domesticação das TICs e a luta 

contínua dos usuários para assumir o controle dos artefatos tecnológicos 

incorporados na vida cotidiana; 

c) o conceito de stigmergy (sem tradução para o português ainda) refere-se 

a um método de comunicação utilizado em comunidades não coordenadas de 

indivíduos, com a finalidade de resolução de problemas complexos, através da 

espontaneidade para inovações, facilitada por plataformas online, como as 

mídias sociais (PALLOT et al., 2010; KIEMEN; BALLON, 2012); 

d) a revolução da inovação em ritmo acelerado torna o conhecimento 

“radicalmente fluído” que, somado ao crescimento do capital de risco, gerou 

uma pressão para que os produtos fossem comercializados rapidamente. A 

inovação aberta, aliada ao modelo de negócio, reforça os outros pilares e 

defende que a inovação requer colaboração entre a instituição e as partes 

interessadas no negócio, a fim de encontrar o direito de “arquitetura de 

negócios” (CHESBROUGH, 2003; MITCHELL; COLES, 2003).  

Apesar de os Living Labs serem inicialmente criados por empresas, essas “arenas 

de inovação” e seus paradigmas se adaptaram para parcerias público-privada-pessoais, 

incluindo assim o setor público como ator, sendo “difícil imaginar um lugar melhor para 

inovação aberta” (ALMIRALL; WAREHAM, 2008, p. 22-23). 

Em 2006, o movimento europeu de Living Labs ganhou força através de medidas 

políticas da União Europeia, por meio de financiamento de projetos, como o Core Labs e 

Clocks – destinados a promover e coordenar um sistema de inovação comum de TIC, baseado 

em laboratórios – e com a criação da Rede Europeia de Living Labs – a ENoLL, uma 
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plataforma para o compartilhamento de conhecimento e colaboração que promove 

metodologias e ferramentas comuns a toda Europa, com o propósito de apoiar, estimular e 

acelerar processos de inovação cocriativos, contando com a participação dos usuários 

(HELSINKI, 2006). 

Inicialmente, a ENoLL dispunha apenas de iniciativas europeias, mas vem 

aumentando o número de membros de outros continentes, incluindo países como Austrália, 

África do Sul, Brasil, Canadá e Índia. 
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3.1 COORDENAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM LIVING LABS  

 

 

Os Living Labs trabalham em redes, devendo ser coordenados em vez de geridos, 

pois não têm autoridade sobre os indivíduos (WESTERLUND; LEMINEN, 2011) e sua forma 

de governança diverge de empresas e entidades públicas.  

Consoante Ballon e Schuurman (2015), as redes de inovação diferem das 

empresas pela: i) condução dos trabalhos, ou seja, uma das partes interessadas que lidera as 

atividades de inovação; ii) coordenação da inovação; iii) participação nas redes, fazendo que o 

papel de cada um varie de acordo com sua atuação – de principal ou coadjuvante.  

Bitencourt (2015) defende que a rede nos Living Labs deve ser orquestrada por 

um ator principal que conduza e apoie as atividades, atue no desenvolvimento da inovação e 

busque estabelecer a confiança na rede para aumentar a colaboração entre os seus membros, 

através de um conjunto específico de processos e tarefas.  

Os Living Labs podem ser classificados em quatro categorias, de acordo com a 

formação de sua rede de colaboração e o direcionamento dado pelo ator principal 

(LEMINEM; WESTERLUND; NYSTROM, 2012). O primeiro tipo, direcionado pela 

empresa-cliente, objetiva promover lançamentos de novos produtos de empresas que 

pretendem desenvolver seus negócios.  

O segundo, aquele direcionado pelo facilitador, que pode ser ator do setor público, 

organização não governamental ou financiador, como organizações voltadas para o 

desenvolvimento de projetos nas áreas sociais. Em alguns casos, universidades e outras 

organizações educacionais podem desenvolver trabalho conjunto, muito próximo dos usuários 

e do cotidiano da região que será objeto da experimentação.  

O terceiro, direcionado pelo provedor, normalmente um investidor com o 

propósito de gerar conhecimento ou produzir informações. São providos por instituições 

educacionais, universidades e consultorias, visando aumentar seu potencial de conhecimento, 

desenvolver pesquisas, novas teorias e metodologias de estudo para serem aplicadas em salas 

de aula ou para encontrar soluções para problemas específicos.  

O quarto, direcionado pelo usuário, estabelecido pela comunidade e focado na 

resolução de problemas do cotidiano, por meio de participação colaborativa, cocriando 

soluções benéficas para a comunidade, a sociedade e as empresas em geral. 
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A literatura de formulação e avaliação de políticas públicas ajuda a descrever as 

duas tipificações de coordenação, bem distintas, conhecidas como top-down e bottom-up 

(SABATIER, 1986). A top-down representa a coordenação realizada pelo mais alto escalão da 

administração, objetivando alcançar os objetivos e as metas definidos, e atinge os demais 

níveis da organização de forma hierárquica. 

Enquanto a bottom-up opera no nível das bases da cadeia e se concentra nas 

necessidades locais. Sabatier (1986) argumenta que ambas possuem benefícios, não podem 

ser desconsideradas e, apesar de opostas, são complementares, pois uma estratégia formal só 

pode ter uma abordagem de cima para baixo, mas as necessidades locais apenas são 

detectadas se houver um movimento de baixo para cima, por exemplo. 

Com base nesses pressupostos, Leminem (2013) define hierarquia em Living Labs 

como um mecanismo de inovação para facilitar o alcance dos objetivos determinados, que 

podem ser de dois tipos. A abordagem top-down, por exemplo, pode ser percebida nos 

laboratórios como autoritária e hierárquica, dirigida e controlada de cima pra baixo, ao criar, 

prototipar, validar e testar serviços, produtos e sistemas, estando mais ligada à estrutura e aos 

mecanismos de gestão do Living Lab. A bottom-up reside numa abordagem emergente de 

inovação, através de necessidades e ideias desenvolvidas coletivamente e originadas na 

sociedade, criando, prototipando e validando serviços e produtos para objetivos comuns e 

partilhados. 

A participação nas redes de colaboração, ponto importante na dinâmica dos Living 

Labs, classificada por Leminem (2013) de acordo com o ponto de vista do participante: a 

abordagem out-in, de fora para dentro, iniciada e orientada para satisfazer as necessidades do 

ator principal, convidando as partes interessadas a trazer seus conhecimentos, experiências e 

recursos para a rede de inovação aberta; a abordagem in-out, de dentro para fora, expressa as 

necessidades e os desejos das partes interessadas, que seria o Living Lab direcionado pelo 

próprio usuário.   

Dentre os métodos e as ferramentas que podem ser aplicados no ambiente dos 

Living Labs, prevalece a utilização do Design Thinking. 
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4. DESIGN THINKING 

 

 

O significado do termo design, incorporado ao dicionário português, designa 

“qualquer produto de acordo com seu ponto de vista estético e sua funcionalidade” e possui 

algumas variações como desenho de produto e desenho industrial (MICHAELIS).  Mas outros 

descritivos mais exemplificativos podem ser encontrados: “design não é apenas o que parece e 

o que se sente, design é como funciona” nas sábias palavras de Steve Jobs, ou, como Laszlo 

Moholy-Nagy resumiu, de forma a valorizar o conceito (PINHEIRO, 2015, p. 9): 

Design não é uma profissão, mas uma atitude. Design tem muitas 

conotações. É a organização de materiais e processo da forma mais 

produtiva e em equilíbrio com todos os elementos necessários para certa 

função, é a integração dos requerimentos tecnológicos, sociais e econômicos, 

das necessidades biológicas e dos efeitos psicológicos dos materiais, cores, 

formas, volume e espaço. É pensar em relacionamentos. 

O design é, por natureza, uma disciplina que lida com significados, ao desafiar os 

padrões de pensamento, comportamento e sentimento, “as coisas devem ter forma para serem 

vistas, mas devem fazer sentido para serem entendidas e usadas” (KRIPPENDORF, 1989 

apud VIANNA et al., 2012). 

Ainda não existe uma definição comum ou uma linguagem claramente articulada 

associada ao Design Thinking. Conforme Richard Buchanam (2001) uma das forças do design 

acha-se justamente em não possuir uma única definição, pois sua investigação ainda oferece 

desafios em contrapartida às áreas que já estabeleceram uma definição e passam por um 

processo de letargia, decadência ou extinção.  

Stickdorn e Schneider (2014) esclarecem que se refere a uma abordagem 

interdisciplinar, uma nova forma de pensar, e não uma nova disciplina acadêmica e autônoma. 

O conceito, que nasceu na área da engenharia, vem ganhando formas e variações diferentes, 

conforme seu uso por outros ramos de conhecimento, como na administração de empresas. 

David Kelley, professor de Stanford que contribuiu muito para o desenvolvimento 

do tema, sublinha que sempre que alguém perguntava sobre design, ele se via incluindo a 

palavra thinking – pensamento.  
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Apresentando a expressão em termos simples, Brown (2010, p. 9) explica que se 

refere à maneira pela qual designers abordam problemas e seus métodos de resolução. O 

Design Thinking produz soluções que geram novos significados e estimulam os diversos 

aspectos cognitivo, emocional e sensorial envolvidos na experiência humana (VIANNA et al., 

2012). 

Cabe ressaltar que o Design Thinking não se confunde com a disciplina de 

Marketing, pois está especialmente preocupado em identificar, iniciar e construir 

relacionamento com clientes no intuito de cocriar valor, agregando valor tanto para eles 

quanto para as organizações. Enquanto o Design Thinking coloca os steakholders2 no centro 

do design para cocriar o produto ou serviço, sendo um dos seus princípios (STICKDORN; 

SCHNEIDER, 2014, p. 48-49; 52) – disciplina que mais contribuiu para o Design Thinking na 

sua evolução ao longo do tempo, fazendo que a orientação do mercado transitasse da 

produção para o marketing em si. 

Assim como seu conceito é abrangente, as áreas de atuação do Design Thinking 

podem ser as mais variadas, pois o papel do designer industrial e os métodos utilizados 

mudaram com o tempo, diversificando sua atuação em gestão de processos, atuando como 

pesquisadores e colaborando com pesquisas de consumo.  

O designer de produtos tradicional mudou sua perspectiva e não se preocupa 

apenas com forma, função, material e produção de um objeto: também foca na interação entre 

pessoas e tecnologia, considerando os produtos como plataformas para experiências, 

funcionalidades e oferta de serviços, desenvolvendo produtos com aplicação de serviços e 

agregando valor para o produto final.  

Designers gráficos desencadeiam modelos mentais para influenciar positivamente 

nas representações cognitivas de significados, por meio de embalagens, manuais, interfaces 

com os usuários e outros recursos visuais. Há designers trabalhando com gestão estratégica e 

gestão de operação, auxiliando no desenho institucional de entidades e na revisão de seus 

processos estratégicos e operacionais.  

Outro caso curioso é o designer de interação, que cuida de desenvolvimento de 

autosserviços, coprodução e redes sociais, trazendo o foco recente para as interações digitais. 

Os etnográficos buscam inspiração na vida cotidiana a fim de aprofundar os conhecimentos 

sobre um grupo específico ou sobre a sociedade em geral.  

                                                           
2 Stakeholder é qualquer pessoa ou grupo que tenha interesse que seja afetado por um assunto, tema ou projeto, 

ou possua ações em determinado negócio ou empresa. Possui origem inglesa: stake – interesse, participação, 

risco e holder – aquele que possui.  
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Por último e mais interessante para esse trabalho, é o designer social, que aborda 

as necessidades de uma sociedade em constante mudança (STICKDORN; SCHNEIDER, 

2014).  

Em um contexto que a prestação de serviços ganha espaço cada vez maior no 

mercado e na Administração Pública, vale ressaltar alguns conceitos específicos desdobrados 

do Design Thinking em serviços, que Stickdorn e Schneider colecionaram, originando o 

Quadro 2. 

 

 

Definição Bibliografia 

O design de serviços é uma área emergente focada na criação de 

experiências cuidadosamente planejadas, por meio do uso de uma 

combinação de mídias tangíveis e intangíveis, o que oferece inúmeros 

benefícios à experiência final dos usuários, quando aplicado a setores 

como varejo, bancos, transportes e saúde. 

O design de serviços, enquanto prática, geralmente resulta no design de 

sistemas e processos, cujos objetivos consistem em oferecer ao usuário 

um serviço holístico. 

Essa prática interdisciplinar combina inúmeras habilidades de design, 

gestão e engenharia de processos. Desde os tempos imemoriais, os 

serviços sempre existiram e vêm sendo organizados de diversas 

maneiras, entretanto, serviços conscientemente projetados por designers, 

que incorporam novos modelos de negócios, são empáticos às 

necessidades do usuário e buscam criar um novo valor socioeconômico. 

O design de serviços é essencial para uma economia baseada no 

conhecimento. 

THE 

COPENHAGEN 

INSTITUTE OF 

INTERACTION 

DESIGN, 2008 

O design de serviços ajuda a criar novos serviços ou a melhorar os já 

existentes, de modo a torná-los mais úteis, utilizáveis e desejáveis para 

os clientes bem como eficientes e eficazes para as organizações. Trata-

se de uma nova área de atuação de design que se caracteriza como 

holística, multidisciplinar e integradora. 

MORTIZ, Stefan, 

2005 

 

A ideia do design de serviços é transformar o serviço entregue em algo 

útil, utilizável, eficiente, eficaz e desejável. 

UK DESIGN 

COUNCIL, 2010 

O design de serviços objetiva garantir que as interfaces do serviço sejam 

úteis, utilizáveis e desejáveis, sob o ponto de vista do cliente, e eficazes, 

eficiente e diferenciadas, sob o ponto de vista do fornecedor. 

MAGER, 

Birgit,2009 

Quadro 2 – Conceitos acadêmicos sobre Design de Serviços 

Fonte: STICKDORN; SCHNEIDER, 2014, p. 30-35 (organizado pela autora). 
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O aspecto central do Design Thinking de serviços está em entender o valor e a 

natureza das relações entre pessoas e pessoas, pessoas e coisas, pessoas e organizações e entre 

organizações de diversos tipos. Logo, para que isso ocorra, é necessário esclarecer os cinco 

princípios que embasam o método (STICKDORN; SCHNEIDER, 2014): 

a) centrado no usuário: colocar o usuário no centro do processo gera um 

entendimento verdadeiro sobre seus hábitos, sua cultura, seu contexto social e 

suas motivações e, por meio de sua ótica, pode-se oferecer uma linguagem a todos 

– usuários, designers, gestores, engenheiros e profissionais de marketing;   

b) cocriativo: todos os stakeholders devem ser incluídos no processo de criação. 

Pode existir mais de um grupo de usuários e cada grupo possui diferentes 

necessidades e expectativas, com uma grande variedade de atores, bem como 

funcionários de várias especialidades e tipos de interface, como máquinas 

automáticas e sites na Internet;  

c) sequencial: o serviço deve ser visualizado como uma sequência de ações 

interrelacionadas; são processos dinâmicos que ocorrem ao longo de um 

determinado período de tempo e, assim como um filme, devem ter um ritmo 

agradável onde séries de imagens estáticas são combinadas para criar uma 

sequência em movimento (STICKDORN; SCHNEIDER, 2014, p. 42). Observa-se 

que em determinados momentos interativos criam-se os chamados pontos de 

contato: momentos fundamentais para a prestação do serviço, que devem ser 

tratados com todo cuidado e no tempo certo. Podem ser contatos homem-homem, 

homem-máquina ou máquina-máquina, ocorrerem indiretamente via terceiros, por 

meio de resenha de outros usuários ou pelas mídias impressa ou online. Todo o 

processo sequencial deve ser dividido em três etapas: o pré-serviço, momento 

antes de ocorrer o serviço que prepara o ambiente ou contribui com ações que 

refletirão na prestação do serviço; o momento da prestação do serviço em si, 

quando o usuário experimenta o serviço; e o pós-serviço, momentos de avaliação 

e de continuidade do relacionamento com o usuário;  

d) evidente: serviços intangíveis devem ser visualizados como artefatos físicos 

que tornem o serviço perceptível ao usuário de forma que traga lembranças boas 

para ele, algumas inovações, como o uso de secadores automáticos em banheiros 

ou outras formas de economizar energia ou recursos naturais, podem revelar aos 

usuários os bastidores criativos pensados para agregar valor aos serviços; 
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e) holístico: todo o ambiente de um serviço deve ser considerado, pois, apesar de 

ser algo intangível, o usuário o perceberá por meio de manifestações físicas, como 

visão, audição, olfato, tato e paladar, que na maioria das vezes geram um 

resultado físico (STICKDORN; SCHNEIDER, 2014, p. 46). A visão sistêmica e 

holística é extremamente difícil de ser trabalhada, pois não se pode prever todas as 

situações e os aspectos de um serviço, mas o olhar amplo para o contexto dentro 

do qual o processo do serviço ocorre, mapeando o humor e os sentimentos de 

todos os stakeholders ao longo de sua experiência de uso do serviço, certamente 

agregará valor à experiência. Cabe ressaltar que no nível do provedor do serviço, a 

atenção deve se dividir entre seu espaço organizacional (o desenho de seu sistema, 

sua cultura, seus valores e suas normas inerentes bem como sua estrutura e seus 

processos organizacionais) buscando sua identidade organizacional, que deve 

estar clara para os gestores e os funcionários e ser percebida pelos usuários. 

O Design Thinking consiste num processo exploratório, por isso não é linear, seja 

na criação de produtos ou serviços. Para Brown, quando realizado de modo correto, o 

processo resultará em descobertas inesperadas ao longo do caminho, seria tolice não testá-las 

e ver aonde levariam, trazendo um risco aparente que estende o tempo necessário para levar 

uma ideia ao mercado.  

Para que o risco seja controlado é preciso aceitar restrições, baseando-se em três 

critérios: desejabilidade – o que faz sentido para as pessoas; viabilidade – o que se tornará 

parte de um modelo de negócio sustentável; e praticabilidade – o que é funcionalmente 

possível num futuro próximo. Mas de toda forma, seu ensinamento é “Falhe muitas vezes para 

ter sucesso mais cedo” (BROWN, 2010, p. 16-18). 

A seguir, os ingredientes necessários para obter sucesso com o método de Design 

Thinking: projeto, briefing, equipes inteligentes, cultura de inovação em ambientes que 

promovam a criatividade e, o mais importante, usuário (BROWN, 2010, p. 21-40).   

O projeto representa o veículo que transporta uma ideia do conceito à realidade. 

Diferentemente de outros processos, um projeto não é ilimitado e contínuo, possui 

cronograma rígido com prazos de entrega e metas claras desde o início, impondo disciplina de 

acompanhamento que dá a oportunidade de avaliar o progresso, fazer correções e redirecionar 

atividades futuras.  
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Seus pilares são o escopo – objetivo que se pretende atingir, o tempo e o custo e 

qualquer mudança nessas variáveis impactará diretamente a qualidade das entregas do projeto 

(PMI, 2016). O briefing, quase uma hipótese científica, consiste no conjunto de restrições 

mentais que permitem à equipe de projeto ter referências como ponto de partida e determina o 

conjunto de objetivos a serem atingidos, delimitando o escopo.    

As equipes devem ser inteligentes e multidisciplinares, em formato de T – no 

tronco encontra-se o pessoal especialista no assunto ora desenvolvido, no topo, os designers, 

coordenando os esforços. As equipes, formadas a partir de outras equipes e, apesar de o 

Design Thinking representar o contrário do pensar em grupo, de forma paradoxal, ele ocorre 

em grupos.  

O efeito normal da identidade de grupos, explicado por William H. Whyte (1952), 

consiste em suprimir a criatividade das pessoas, mas o Design Thinking busca liberar a 

criatividade e, dividindo-se o grupo em grupos menores, canaliza a energia de forma 

produtiva, especialmente para o desenvolvimento do conceito básico do projeto, o grupo pode 

ser aumentado para o desenvolvimento do produto ou serviço, sendo o ideal a criação de redes 

interdependentes de pequenas equipes (BROWN, 2010, p. 27).  

O conceito de stigmergy, já apresentado no capítulo sobre Living Labs (PALLOT 

et al., 2010; KIEMEN; BALLON, 2012), também se adapta ao Design Thinking. Conceito 

que pode ser exemplificado por meio da Innocentive, consultoria que fornece um ambiente 

virtual onde qualquer empresa, que tenha um problema de Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D), pode postar um desafio que será apresentado com milhares de cientistas, engenheiros 

e designers que poderão submeter soluções.  

A Internet, caracterizada por redes dispersas, descentralizadas e que se reforçam 

mutuamente, possui código aberto e ilimitado, permitindo a canalização de energia de 

pequenas equipes para solucionar um problema. Conforme Brown (2010), ainda há uma 

ferramenta de colaboração remota capaz de substituir a troca de ideias em tempo real, mas 

recursos como blogs e wikis possibilitam que equipes publiquem e compartilhem insigths, 

promovendo recursos interessantes, pois boas ideias raramente são geradas de acordo com 

alguma programação ou algum cronograma e podem definhar e morrer nos intervalos entre 

reuniões semanais.  

Ademais, a nova literatura tem investindo no assunto, como Howard Rheingold 

em seus estudos sobre hordas inteligentes e Jeff Howe, que tem demonstrado, por meio do 

Crowdsourcing (conhecido como design participativo distribuído), novas tecnologias que 

sugerem formas promissoras de desenvolver conexões em redes (BROWN, 2010, p. 55). 
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Outro ingrediente importante é a cultura de inovação aliada a um ambiente real 

(social e espacial) que ajude no processo de criação. Não precisa ter um ambiente excêntrico, 

como ocorre na Google e Pixar, mas o pré-requisito é que as pessoas saibam que podem fazer 

experimentos, assumir riscos e explorar todas as suas aptidões e que os espaços físicos e 

psicológicos de uma organização funcionem em conjunto para auxiliar na eficácia das pessoas 

(BROWN, 2010).  

Consoante Stickdorn e Schneider (2014, p. 40-41), a criatividade não representa 

um dom, mas o processo de ouvir e estar preparado para articular as ideias que estão fluindo 

dentro da mente de uma pessoa; os designers facilitam a interação no grupo de steakholders 

heterogêneos por meio de um ambiente que facilite a geração e a avaliação de ideias. Há 

diversos métodos e ferramentas para obterem-se insights genuínos, a partir de diferentes 

perspectivas de usuários. Cabe ressaltar que, quanto maior o envolvimento do usuário, 

maiores são as chances de que ele perceba a copropriedade do serviço, o que resultará em 

maior fidelização de usuários. 

O último e mais importante dos ingredientes, o usuário, ocupa uma posição de 

destaque nos princípios que regem o Design Thinking. Segundo ensinamentos de Peter 

Drucker (apud BROWN, 2010, p. 37), importa “converter necessidade em demanda”. Mas as 

ferramentas de pesquisa tradicionais raramente levam a insights importantes. Assim, o desafio 

dos designers consiste em ajudar as pessoas a articularem suas necessidades latentes, que 

podem nem saber que possuem, como Henry Ford exemplificou, quando converteu as 

necessidades por locomoção mais rápida em veículos automotivos, segundo seu relato “se eu 

perguntasse a meus clientes o que eles queriam, teriam respondido ‘um cavalo mais rápido’” 

(BROWN, 2010, p. 38). 

Brown destaca três elementos mutuamente complementares de qualquer programa 

de design de sucesso: o insight, a observação e a empatia. O insight permite utilizar não 

somente dados quantitativos, mas analisar outras fontes valiosas, como a observação de 

comportamentos impensados que as pessoas realizam ao longo do dia, detectando ideias e 

conceitos, que antes não existiam, na solução de problemas cotidianos. Em se tratando de 

serviços públicos, nos Estados Unidos há uma tendência para a solução de problemas sociais e 

comportamentais por meio de insights, por exemplo, as pesquisas qualitativas no combate da 

obesidade infantil.  
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A observação, aquela em que se enxerga o que as pessoas não fazem, se escuta o 

que não dizem, passando muito tempo no campo de pesquisa. Procurar saber onde os usuários 

moram, trabalham e se divertem gera estudos baseados na qualidade, e não na quantidade. 

Uma característica importante na implementação do Design Thinking, que contribui para a 

Administração Pública, está no número de cientistas sociais altamente treinados que optaram 

por carreiras fora da academia e buscam insights nas transformações culturais que podem ou 

não ser contínuas, gerando fenômenos locais. A participação de antropólogos ou assistentes 

humanitários promove uma abertura para a empatia e o respeito múltiplo e, em alguns casos, o 

usuário pode até ser o observador (BROWN, 2010, p. 45-46).  

Por fim, a empatia, reside na tentativa de ver o mundo pelos olhos de outra 

pessoa, traduzindo observações em insights, que, por sua vez, transformam-se em produtos e 

serviços para melhorar a vida das pessoas. 

Embora o processo de design não seja linear, é possível articular uma estrutura 

geral que não deve ser interpretada como um manual de instruções linear e prescritivo. Sua 

abordagem é iterativa, ou seja, cada fase pode ser refeita ou recomeçar o processo do início 

novamente, mas com a premissa de se certificar que erros ocorridos foram aprendidos 

(STICKDORN; SCHNEIDER, 2014, p. 126-128). 

Os métodos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) baseados no conceito de 

Design Thinking são comumente utilizados para implementação de Living Labs e possuem 

fases muito parecidas, divididas por alguns autores entre três e até sete fases ou mais (BEST, 

2006; MAGER; GAIS, 2009; MIETTINEM; KOIVISTO, 2009).  

Para Brown (2010, p. 7; 16) salienta que o continuum da inovação pode ser visto 

mais como um sistema de espaços que se sobrepõem do que uma sequência de passos 

ordenados, destacados em inspiração (problema ou oportunidade que motiva a busca por 

soluções), idealização (o processo de gerar, desenvolver e testar ideias) e implementação 

(caminho que vai do estúdio de design ao mercado).  

Essas fases sofrem variações de acordo com cada autor, como pode-se observar: 

identificar – construir – mensurar (ENGINE, 2016); insight – ideia – protótipo – entrega 

(LIVE WORK, 2016); descoberta – conceito – design – construção - implementação 

(DESIGNERTHINKERS, 2016); Consoante Stickdorn e Schneider (2014, p. 124-137), os 

passos iterativos são exploração – criação – reflexão - implementação. 
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A exploração consiste em entender tanto a cultura e as metas da entidade que vai 

oferecer o produto ou o serviço quanto à necessidade clara da situação-problema a partir da 

perspectiva dos usuários atuais e potenciais. Abordagens etnográficas das ciências sociais 

cooperam por meio de ferramentas de pesquisa e são as mais adotadas em Design Thinking. 

Dessa forma, não se trata de encontrar a solução, mas definir o problema primeiramente.  

Em se tratando de serviços, a visualização dos dados e das estruturas adjacentes 

ajuda a simplificar processos complexos e intangíveis até então, criando, entre designers e 

stakeholders, uma sensação de que é possível concretizar alguns aspectos do serviço, 

encontrando soluções adequadas.  

A criação mostra-se o estágio generativo. O momento de testar ideias e conceitos, 

quando se explora o maior número possível de erros. A missão é gerar e desenvolver soluções 

com base nos problemas detectados pela exploração, identificando necessidades, motivações e 

expectativas dos usuários e analisando processos e restrições da entidade que desenvolverá o 

produto ou serviço.  

Uma ferramenta muito utilizada nesse passo para desenvolvimento de serviços é a 

jornada do cliente, estrutura que mapeia os estágios pelos quais um cliente imaginário passa, 

do início ao final de uma experiência de serviço, incluindo as fases de pré e pós prestação de 

serviço, esclarecendo pontos de interação, que indicam uma oportunidade de proporcionar 

valor aos clientes potenciais de uma empresa (BROWN, 2010, p. 90). 

Na reflexão é o momento de prototipar o produto ou serviço e testá-lo no contexto 

de uso real ou em circunstâncias próximas da realidade. Os protótipos iniciais devem ser 

rápidos, baratos e rudimentares e só consumir o tempo, o empenho e o investimento 

necessários para gerar feedbacks úteis e levar uma ideia adiante.  

Devido a sua intangibilidade, os serviços necessitam de ferramentas que possam 

concretizá-los por meio de dramatizações, storyboards (painéis que ilustram, quase como 

histórias em quadrinhos, a sequência de eventos que um usuário pode vivenciar ao utilizar um 

serviço) e outras abordagens lúdicas para visualização de todo seu processo: a possibilidade 

de “pensar com as mãos”, segundo David Kelley (BROWN, 2010, p. 85). 

Por fim, a implementação de novos conceitos em produtos ou serviços passa por 

processos de mudanças que requerem sua gestão: o planejamento, a implementação da 

mudança em si e a análise do resultado obtido fazem parte do processo para se verificar o 

sucesso dessa nova abordagem. 
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Os passos possuem momentos de divergência, em que a análise decompõe 

problemas complexos a fim de compreendê-los melhor, como na exploração de ideias e 

soluções, e em seguida possuem momentos de convergência, que afunilam as opções 

encontradas, constituindo momentos de síntese, de priorização e tomada de decisões 

(BROWN, 2010; STICKDORN; SCHNEIDER, 2014).  

A Figura 1 apresenta os passos e os momentos de forma explicativa, por meio do 

Duplo Diamante.  

 

 

 

Figura 1 – O duplo diamante. 

Fontes: A autora.3  
 

  

                                                           
3 Baseado em: British Design Council, BROWN, 2010, p. 63; STICKDORN; SCHNEIDER, 2014, p. 128. 
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5. BENCHMARKS 

 

 

Complementando a revisão conceitual sobre os temas inovação, Living Labs e 

Design Thinking, analisou-se as experiências nacionais e internacionais de implementação de 

Living Labs, baseadas no levantamento realizado para a dissertação sobre Estruturação de 

Living Labs na Linha Verde em Curitiba (CRUZ; FONSECA; SILVA; 2016). 

Para a escolha das experiências selecionadas, utilizou-se como critério Living 

Labs que sejam membros do European Network of Living Labs (ENoLL), como nos casos do 

The City of Future Living Lab, de Milão, e do Corais, de Curitiba. Nesse trabalho considerou-

se todas as categorias de membros do ENoLL: Associated, Adherent e Effective Members.  

Os Associated Members, organizações envolvidas nas atividades da rede, que 

ainda não passaram pelo processo de certificação. Os Adherent Members são os Living Labs 

certificados após processo de seleção do ENoLL, também chamado de “ondas” (tradução 

livre). Os Effective members, organizações já certificadas, que possuem direito ao voto quanto 

às diretrizes de organização e estratégica da rede.  

O The City of Future Living Lab, membro aderente da ENoLL, representa o caso 

internacional cujo material de divulgação contém a implementação de seus projetos de forma 

bem detalhada e completa. Criado pelo Hospital San Raffaele, gerido e administrado pelo 

eServices for Life and Health (departamento especializado em aplicações de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC) da unidade do Instituto Científico San Raffaele), o The City 

of Future Living Lab localiza-se no Science Park, em Milão, conglomerado de edifícios de 

300 mil  m2 composto por: um hospital privado com 1.200 leitos, que atende mais de 580 mil 

pacientes por ano, realizando mais de 7,2 milhões de exames, 25,7 mil cirurgias e 57,9 mil 

atendimentos de emergência; escritórios e instalações de pesquisa que abrigam o 

Departamento de Biotecnologias, o dibit, um dos centros de pesquisa mais importantes da 

Europa com 114 mil m2 de laboratórios de hospedagem para 717 pesquisadores; três 

faculdades privadas que atendem mais de três mil alunos; um hotel com 300 quartos; um 

Sistema Automático de Transporte (ATS), que liga o distrito à linha de metrô em 5 minutos; 

uma galeria subterrânea que oferece serviços bancários, postais, ortopédicos, óticos, de 

viagens bem como possui biblioteca, supermercado, lojas, cafeterias, restaurantes e um 

estacionamento coberto de 60 mil m2; áreas comuns: um jardim de infância, instalações 

desportivas, uma escola de equitação, um pequeno jardim zoológico e um heliporto.  
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Dessa forma, o The City Of Future Living Lab representa uma versão miniatura de 

cidade, com o objetivo de gerar inovações baseando-se nos conceitos de cidade inteligente, 

permitindo a compreensão e a análise da dinâmica de interação entre usuários e serviços 

oferecidos, articulando-se em diversos cenários que vão desde a engenharia biomédica para 

tecnologia da informação e programação até a engenharia planejamento ambiental e terras 

para a psicologia e ciências políticas, abrangendo 16 campos diferentes de estudo.  

O processo de design de serviços adotado baseia-se em três premissas básicas: 

função, emoção e relação. A função representa satisfazer as necessidades práticas e básicas de 

uma pessoa através de um serviço. A emoção se relaciona a um serviço que permite o bem-

estar psicofísico e emocional de uma pessoa. A relação é um serviço que promove a interação 

social entre indivíduos e o seu ambiente circundante.  

Desta forma, os serviços criados por meio da colaboração de uma grande equipe 

multidisciplinar, permitem aos usuários trazerem mudanças positivas que irão melhorar a 

forma como eles se alimentam, interagem uns com os outros, aprendem, se locomovem 

permanecem ativos. 

Viccini (2012) esclarece que a implementação do Living Lab se articula em quatro 

fases simultâneas: cocriação, exploração (implementação), experimentação e avaliação, 

conforme se pode observar na Figura 2. Os usuários são envolvidos em todas as fases e 

utilizam-se conceitos e ferramentas tecnológicas para serviços e aplicativos. 
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Figura 2 - Fases para implementação de Living Labs 

Fonte: The City of the future Living Lab4  

 

 

A cocriação pode ser dividida em três etapas: análise e escopo do contexto, 

definição de conceitos sobre o produto ou serviço e cocriação dele com os usuários. O 

processo inicia-se com o levantamento de cenário, no qual são analisadas necessidades, 

preferências e comportamentos dos usuários, por meio de uma pesquisa sobre segmentação de 

mercado e tendências, produzindo requisitos e especificações para a etapa de definição do 

serviço.  

Na segunda etapa, há uma tradução das necessidades em ideias inovadoras para os 

serviços, produtos ou aplicativos a serem produzidos. A inovação pode ser incremental – 

melhorando algo que já existe, ou disruptiva – criando algo novo, rompendo paradigmas. 

                                                           
4 Disponível em: <www.cityofthefuturelab.org>. 
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Na cocriação utilizam-se ferramentas, como grupos focais, entrevistas, sessões de 

brainstroming e questionários, aplicados pelo método desenvolvido por von Hippel (1988). 

Um grupo de cocriação dispõe da participação ativa dos usuários e todas as ideias são 

discutidas e votadas pelos participantes, podendo até ser promovido um concurso para a 

apresentação de novas ideias. 

No processo de exploração (implementação), a principal ferramenta utilizada é a 

prototipagem, que pode ser bem simples – através de uma maquete, por exemplo – ou de alta 

fidelidade ao produto final, para simular a experiência de um serviço em formato mais 

acabado e próximo da realidade. Ambas permitem contextualizar as questões levantadas, 

testar soluções e identificar problemas de conceituação bem como levantar um conjunto de 

requisitos que servirão de base para a implementação do serviço ou produto, na fase de 

experimentação. Respeitando a privacidade e a segurança dos participantes, a pesquisa 

etnográfica pode ser utilizada nessa fase, pois apresenta pontos importantes da antropologia 

sociocultural. 

Na fase de avaliação, importa identificar se o serviço atinge seus objetivos e se é 

capaz de causar interação entre usuários e seu ambiente. A avaliação pode conter diversos 

enfoques, como a rentabilidade e a sustentabilidade do negócio gerado ao longo do tempo ou 

o atendimento da expectativa ou satisfação do usuário com o resultado final. Podem-se 

contratar peritos externos para aplicar a avaliação ou utilizar ferramentas de mercado para 

esse fim, inclusive retroalimentando todo o processo com melhorias e novas oportunidades de 

inovação. 

O Corais, membro associado da ENoLL, representa uma plataforma aberta para 

projetos colaborativos, situada em Curitiba, no Paraná. Assim como um recife de corais, 

fornece uma infraestrutura para que projetos contribuam para o bem comum e seu destaque é 

para a Árvore do Conhecimento, espécie de wiki que reúne diversas ferramentas, documentos, 

métodos e técnicas que contribuem para o uso do design; selecionando-se algumas 

ferramentas da wiki do Corais, as mais utilizadas e reconhecidas na literatura, baseando-se na 

obra de Stickdorn e Schneider (2014) e do The City of the future Living Lab, em comparação 

ao site da organização, reunidas no Quadro 2.  
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Ferramenta Benefícios Aplicação 

Blueprint de serviços: espécie de raio x do produto ou 

serviço, especificando e detalhando cada aspecto 

individual por meio de esquemas visuais que 

incorporam a visão do cliente ou usuário, da entidade 

que está desenvolvendo o produto ou serviço e de 

qualquer outra parte importante que esteja envolvida.  

Definição de responsabilidade de cada 

equipe; identificação de momentos cruciais, 

pois demonstra processos críticos; uma vez 

produzido, permite que a entidade aja 

rapidamente em qualquer fase analítica. 

Implementação 

Business Model Canvas: ferramenta para descrição, 

análise e design de modelos de negócios. É uma tabela 

dividida em nove sessões – parceiros chave, atividades 

chave, recursos chave, estrutura de custo, fluxo de 

receita, relacionamento com o cliente, segmentos do 

cliente e proposição de valor. 

Clareza para os objetivos centrais da 

entidade; no setor público auxilia 

departamentos a se enxergarem como 

prestadores de serviço. 

Implementação 

Etnografia: tem por base a observação do caso real, 

descrevendo hábitos dos usuários e o motivo de cada 

ação. 

Permite conhecer com profundidade o 

comportamento do usuário; permite que os 

participantes definam os seus próprios 

pontos de contato. 

Exploração 

Geração de ideias: técnicas gerais de ideação para 

sessões de brainstorming como mapas mentais e 

análise S.W.O.T (quadro que apresenta forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças sobre determinado 

assunto) focados em gerar dinâmicas ou reflexões 

durante sessões de discussões em grupo. 

Cria momentos de relaxamento para os 

participantes e entrosamento entre eles 

antes de iniciarem os trabalhos; permite; 

estimula geração de ideia; organização da 

discussão.  

Criação e reflexão 

Mapa de jornada do cliente: visualização estruturada 

da experiência de um cliente com um produto ou 

serviço. Os pontos de contato pelos quais o cliente 

interage com o produto ou serviço são utilizados para 

criar uma narrativa em que o cliente descreve suas 

interações e emoções vivenciadas na experiência. 

Vivência real para o cliente; permite 

identificar áreas problemáticas; permite 

analisar etapas processuais com detalhe; a 

personalização do produto e serviço é 

maior.  

Exploração 

Mapa de stakeholders: é uma representação visual ou 

física de todos os grupos ou públicos envolvidos em 

determinado produto ou serviço, produzindo um 

panorama para identificação de possíveis problemas e 

exploração de potencialidades. 

Permite analisar o relacionamento e 

integração entre os grupos e como eles 

influenciam na percepção do produto ou 

serviço; permite categorização de acordo 

com a importância e influência; permite que 

não se esqueça de nenhum grupo. 

Exploração 

Maquete de mesa: réplica miniaturizada do produto / 

serviço em 3D, representando o produto ou o ambiente 

cujo serviço será prestado por meio de bonecos (tipo 

Lego) para encenar situações.  

Baixo custo; divertido; oferece uma 

linguagem comum aos participantes; 

permite analisar e reestruturar pontos de 

contato problemáticos. 

Criação e reflexão 

Personas: são perfis fictícios para representar grupos 

específicos de acordo com interesses comuns, baseados 

em informações extraídas da etapa de pesquisa de um 

projeto. 

Possui a percepção de mundo real sobre o 

assunto analisado porque tem origem na 

pesquisa realizada. 

Exploração 

Shadowing: é um acompanhamento profundo dos 

pesquisadores na vida do usuário do produto / serviço, 

pessoal de atendimento ou funcionários de retaguarda, 

observando comportamentos e experiências. 

Permite a detecção de momentos em que os 

problemas ocorrem, mesmo que o usuário 

ou os funcionários envolvidos percebam.  

Exploração 

Storyboard: série de desenho em quadrinhos que 

permite visualizar uma sequência de eventos 

específica. 

Permite trazer histórias sobre experiências 

de clientes para o contexto do design; 

apresentam a perspectiva do cliente. 

Criação e reflexão 

Quadro de ferramentas para design 

Fonte: A autora.5  

  

                                                           
5 Baseado em: STICKDORN; SCHNEIDER, 2014; Corais, disponível em: <sites www.corais.org>; City of the 

Future Lab, disponível em: <www.cityofthefuturelab.org>. 
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6. CONTRIBUIÇÕES DOS CONCEITOS E MÉTODOS PARA A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

A proposta desse trabalho consiste em demonstrar a importância da inovação 

aberta para a Administração Pública e melhoria de seus serviços, apresentando conceitos e 

métodos aplicados na pesquisa e no desenvolvimento de produtos e serviços - o Living Lab e 

o Design Thinking – opções viáveis para trazer inovação ao serviço público brasileiro. 

A inovação aberta é o compartilhamento de informações e experiências, com a 

participação de atores externos no desenvolvimento de produtos e serviços em empresas, que 

pode ser utilizada pela Administração Pública. O conceito de Living Lab e a metodologia de 

Design Thinking podem ser aplicados em conjunto, pois se complementam e potencializam 

seus resultados no desenvolvimento de produtos e serviços. 

Living Lab, um conceito ainda em construção pela literatura, assim como o 

Design Thinking, por não possuírem definições fechadas, oferecem atratividade em seu 

estudo, instigando estudiosos a desafios que disciplinas com escopo já estabelecido não 

possuem mais. Ambos foram utilizados inicialmente pelas indústrias, e os estudiosos focaram 

na questão psicológica e social do usuário, o que contribuiu para o desenvolvimento de 

serviços e produtos, impulsionados pelo advento da tecnologia; característica que pode ser de 

grande utilidade para o setor público, no qual o viés social é a essência na prestação de 

serviços.  

Por maior dos elementos constantes nos Living Labs, experimentação, inovação, 

participação de partes interessadas (4Ps), contexto múltiplo e vida real, percebe-se que o 

Design Thinking se encaixa nesse ambiente, estimulando os aspectos (cognitivo, emocional e 

sensorial) envolvidos na experiência humana e colocando os stakeholders no centro das 

atenções. Pode-se observar que ambos refletem a complexidade do ser humano e centram-se 

no usuário, gerando um ambiente propício para a cocriação de serviços, em especial ao setor 

público que lida com todos esses aspectos.  

Sobre os pontos importantes de funcionamento de Living Lab, como coordenação 

(classificada de acordo com o direcionamento dado pelo ator principal, podendo ser top down 

ou bottom up) e participação (na formação de redes, sendo out-in ou in-out), o Design 

Thinking facilita a interação dos atores envolvidos, por meio de diversas ferramentas visuais 

ou comportamentais, independentemente da classificação ou da abordagem utilizadas pelo 

Living Lab. Verifica-se o uso do conceito de stigmergy como pilar predecessor do Living Lab 
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e sua aplicação prática em Design Thinking, com a consultoria Innocentive, pois ambos são 

adequados para se trabalhar em rede, dando suporte aos usuários e potencializando a 

inovação. 

As experiências estudadas apontam a utilização de Design Thinking em Living 

Labs, podendo propagar-se na Administração Pública, pois o caso estudado de Milão baseia 

seu tema central na prestação de serviços de saúde privada e consegue ser replicado em 

hospitais públicos, tanto no pronto atendimento quanto nos atendimentos de média e alta 

complexidade.  

O caso de Curitiba apresenta diversidade de ferramentas que auxilia e otimiza a 

participação dos atores. Diversos profissionais experientes já estão trabalhando no mercado 

como designers de processos, gestão estratégica e desenvolvimento de serviços e poderiam 

ser contratados pela Administração Pública inicialmente. Percebe-se que, conceitualmente, 

existe também um conhecimento acumulado para uso de Design Thinking em Living Labs. 

A implementação de Living Labs, facilitada por meio da inovação aberta e do 

Design Thinking, gera ganhos para a iniciativa privada, a pesquisa científica, a Administração 

Pública e a sociedade como um todo. A iniciativa privada necessita realizar testes para o uso 

de novas tecnologias, pois elas tornam-se obsoletas entre três e cinco anos 

(MARKOPOULOS; RAUTERBERG, 2000), sendo um assunto relevante para a indústria.  

A utilização de laboratórios vivos permite que empresas realizem parcerias com 

entidades públicas para testar seus produtos e serviços, por meio de uma infraestrutura de 

pesquisa planejada, utilizando ambientes públicos e contribuindo com a sociedade, que testará 

os produtos de forma gratuita. A pesquisa científica se beneficiará, pois o ambiente torna-se 

natural e é possível observar a interação e a adaptação dos usuários aos novos serviços, 

contribuindo para estudos em universidades públicas, que promovam maior dinâmica entre 

seus alunos, a sociedade e os gestores públicos. 

A Administração Pública pode rever seus processos e a cadeia de serviços 

disponíveis, modernizando sua forma de atendimento para a sociedade. Por ser um modelo 

flexível, o Living Lab pode ser aplicado em prédios, regiões delimitadas e até em cidades 

inteiras, trazendo customizações de acordo com as especificidades de cada região. Governos 

podem testar seus serviços por meio de projetos pilotos, antes de expandirem para a rede de 

atendimento como um todo, conseguindo fazer ajustes necessários num ambiente controlado. 
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Por fim, a economia e eficácia são perceptíveis em longo prazo, pois a 

implementação de projetos que não se adaptam à realidade da sociedade e que não conseguem 

prestar o serviço de acordo com as reais necessidades não podem ser efetivos e nem de 

qualidade, além de desperdiçar dinheiro público. 

A implementação de Living Labs exige um esforço da Administração Pública com 

o propósito de abrir seus espaços à participação da sociedade e de seus servidores. Não 

representa um desafio fácil, pois afeta a cultura organizacional, que leva tempo a se adaptar às 

novas diretrizes de inovação e requer um investimento, mesmo que mínimo, na capacitação 

daqueles que conduzirão os trabalhos metodológicos e na adequação estrutural do ambiente 

de inovação proposto. Por vezes, o investimento para desenvolvimento de novos serviços não 

traz retorno em curto prazo, mas os serviços públicos redesenhados e inovadores serão mais 

adequados à necessidade da população, que se sentirá parte daquilo que foi construído em 

conjunto, fortalecendo a cidadania e a democracia. 

Os casos apresentados contribuem para o estudo dos métodos aplicados e apontam 

caminhos para a Administração Pública, podendo ser implantados em complexos hospitalares, 

centros universitários, redes escolares e até mesmo em departamentos internos, que não 

prestam serviços diretamente à população, mas desenvolvem todo um trabalho interno para 

que eles ocorram. Dessa forma, argumenta-se que é viável a utilização desses conceitos e 

métodos modernos para inovação na prestação de serviços públicos. 
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