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RESUMO 

   
A presente pesquisa-ação objetivou identificar as possibilidades do design thinking 

para a implementação de serviços públicos inovadores, a partir da análise dos 

resultados obtidos em uma ação realizada na prática profissional da pesquisadora, 

dentro de um projeto de reformulação dos serviços prestados ao contribuinte pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). A ação foi planejada e executada 

nas etapas de entendimento, observação, ideação, ponto de vista e prototipação 

sugeridas pelo Duplo Diamante no design thinking, tendo-se chegado a um 

diagnóstico da situação-problema, bem como aos protótipos das ideias formuladas 

para solução. As conclusões propiciadas pela pesquisa acerca das possíveis 

contribuições do design thinking para a implementação de inovação no serviço público 

foram: i) formulação de um diagnóstico da situação-problema sob o ponto de vista do 

contribuinte, e não da administração, e a partir desse diagnóstico soluções mais 

condizentes com as necessidades dos usuários dos serviços; ii) aumento do grau de 

empatia e colaboração nos trabalhos em equipe; iii) interdisciplinaridade no tratamento 

dos problemas públicos; iv) aprendizagem proporcionada pela ação e pela pesquisa; 

v) networking e formação de parcerias; vi) desenvolvimento do processo de tomada 

de consciência e conscientização; vii) cabimento do método da pesquisa-ação na área 

organizacional e em pesquisas de design thinking.   

 

Palavras-chave: design thinking; design de serviços; serviço público; gestão pública; 

pesquisa-ação.  

 

  

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present action research aimed to identify the possibilities of design thinking to 

enable innovative public services, by analyzing the results obtained in an action carried 

out in the professional practice of the researcher, within a project directed to 

reformulate the services provided to the taxpayer by the Attorney General's Office of 

the National Treasury of Brazil (PGFN). The action was planned and executed in the 

stages of understanding, observation, ideation, point of view and prototyping 

suggested by the Double Diamond in design thinking, resulting in a diagnosis of the 

problem situation and in the prototypes of the ideas formulated for solution. The 

research’s conclusions about the possible contributions of design thinking to 

implement innovation in the public service were: i) formulation of a diagnosis of the 

problem situation from the point of view of the taxpayer, not the administration, and 

from that diagnosis solutions consistent with the user needs; ii) increase the degree of 

empathy and collaboration in teamwork; iii) interdisciplinarity in the treatment of public 

problems; iv) learning provided by the action and the research; v) networking and 

partnership building; vi) development of the process of awareness raising and 

awareness; vii) suitability of action-research method in the organizational area and in 

design thinking research. 

 

Keywords: design thinking; service design; public service; public administration; action 

research. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O papel da administração pública no século XXI tem sido repensado, diante 

das novas e constantes exigências em prol de uma maior participação da sociedade 

nas decisões administrativas, de mais celeridade nas respostas da administração e 

também da eficiência na prestação dos serviços públicos e no atendimento dos 

interesses coletivos. 

A administração pública clássica, fundada na burocracia, no unilateralismo 

e na imperatividade, depara-se então com a necessidade de se adaptar às 

conjunturas que se apresentam, mormente tendo em vista que o alcance de 

resultados eficazes e céleres passam a demandar a utilização de novas estruturas. A 

própria ascensão do preceito de governança pública requer formas inovadoras de 

administrar, e por isso toma como referência a cooperação, o diálogo, a negociação, 

o acordo e a colaboração.  

Também a sociedade civil, por seu turno, tem se tornado mais exigente 

com produtos e serviços, passando a questionar a qualidade e eficiência dos serviços 

públicos. Com efeito, as pessoas querem ver, no serviço público, as mesmas 

facilidades que encontram nos serviços privados: digitalização, uso de smartphones, 

aplicativos, menor tempo de espera, agilidade, cordialidade. Ocorre que elas são, ao 

mesmo tempo, usuárias dos serviços e contribuintes que financiam esses serviços. 

Como contribuintes, desejam que os serviços públicos custem o menor valor possível; 

como usuárias, desejam serviços melhores e mais ágeis.  

A adoção de abordagens inovadoras de gestão e prestação de serviços 

públicos, nesse contexto, assume um significado fundamental, uma vez que a 

superação de diversos entraves característicos da administração burocrática está a 

depender de uma nova forma de pensar, tratar e gerenciar a máquina governamental, 

a fim de que sejam prestados, com eficiência, eficácia e efetividade, serviços de 

qualidade aos cidadãos. 

Por certo, as organizações como um todo, sejam públicas ou privadas, 

estão imersas em um ambiente dinâmico, complexo e repleto de constantes 

mudanças, razão pela qual devem reconhecer essas tendências e enfrentar os 

desafios decorrentes, seja para se anteciparem aos problemas, seja para aproveitar 

as oportunidades.  
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A pesquisa em inovação no setor público, por conseguinte, tem o objetivo 

de analisar as alternativas para prover soluções inovadoras e colaborativas e 

identificar as estratégias para superar os obstáculos existentes. Ainda que o 

dinamismo da inovação seja mais fortemente observado na seara privada, o presente 

estudo pretende mostrar que a inovação no serviço público possui incentivos e 

desafios próprios.  

Com efeito, a inovação é um termo cada vez mais presente na agenda 

governamental em todo mundo, por representar fonte de progresso econômico, 

industrial e social nas nações. Ademais, a inovação possui importante papel em sua 

capacidade de renovação e superação de crises. É também uma alternativa no 

enfrentamento de problemas complexos, que envolvem múltiplas causas, como os 

desastres ambientais, a cracolândia, o envelhecimento da população e a pobreza. O 

empoderamento dos cidadãos é outro fator que induz o Estado a alterar sua forma de 

trabalhar e de entregar os serviços públicos.   

Pensar em serviços inovadores significa, então, agregar valor aos serviços, 

de forma a imprimir qualidade à atuação estatal, aproximando o cidadão das 

atividades prestadas pelo Estado e conferindo eficiência e sustentabilidade ao serviço. 

É preciso, assim, que se crie confiança por parte da sociedade, o que pode ser feito 

com o aumento da transparência e com a incorporação do cidadão na definição dos 

serviços públicos.  

A abordagem do design thinking, neste contexto, revela-se como alternativa 

para que o setor público construa serviços mais humanizados, porquanto elaborados 

com foco no ser humano. Não raras vezes, o viés da atuação administrativa está 

voltado a seus procedimentos internos e burocráticos. Por meio da abordagem 

inovadora, intenciona-se mudar a direção do olhar administrativo para o cidadão 

usuário do serviço e envolvê-lo num processo cocriativo para, dessa forma, alcançar 

resultados mais próximos das demandas da sociedade, em prol do próprio interesse 

público.   

O design thinking leva em consideração a empatia com as pessoas 

impactadas com o problema, a colaboração na geração de soluções criativas e a 

experimentação. Por ser uma abordagem que induz a uma nova forma de pensar e 

encarar os problemas, pode ser utilizada para múltiplas finalidades, como a criação 

de novos produtos e serviços, desafios gerenciais (como a criação de uma cultura da 
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inovação), aprimoramento de processos ou qualquer projeto que envolva impacto para 

as pessoas.   

Sua utilização para a criação ou reformulação de serviços, conhecida como 

design de serviços, também tem aplicabilidade para os serviços públicos. Isso pode 

levar o setor público a dispor de uma abordagem que traz não apenas uma solução 

fechada (como é comum na administração pública), mas várias soluções possíveis, 

conferindo maiores alternativas que possam ser exploradas.  

Importante destacar que o processo do design thinking e do design de 

serviços se desenvolve em etapas que vão desde a exploração do contexto e 

compreensão do problema até as múltiplas assertivas de solução e, afinal, os testes 

com protótipos. Assim, a abordagem protagoniza antes de tudo o diagnóstico 

completo da situação, com foco nas pessoas, para seu adequado entendimento. 

Neste contexto, o serviço de atendimento ao cidadão prestado pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), seja por meio do atendimento 

presencial da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), seja virtualmente por 

meio do Centro Virtual de Atendimento da PGFN (e-CAC PGFN), será utilizado como 

objeto de estudo na presente pesquisa, a fim de que, utilizando a abordagem do 

design thinking na reformulação dos serviços do órgão, se possa chegar a um 

diagnóstico real da situação, e então possam ser formuladas soluções inovadoras e 

que respondam aos valores dos cidadãos. O intuito, em termos de pesquisa científica, 

é abordar as possibilidades oferecidas pelo design thinking para a implementação de 

serviços públicos inovadores a partir do caso concreto.  

Trata-se, assim, de uma pesquisa desenvolvida pelo método da pesquisa-

ação, eis que está voltada para a aplicação do conhecimento disponível para a 

resolução de um problema prático, por meio da organização de uma ação direcionada 

a resolver este problema, a fim de que, a partir dessa ação, possam ser extraídos os 

conhecimentos para a comunidade científica. 

Objetiva-se então, no caso em estudo, fornecer um diagnóstico completo 

sobre a situação-problema dos serviços de atendimento prestados pela PGFN, com 

base nos princípios do design thinking, para que possam ser exploradas as soluções 

de inovação sobre ele. A partir das dificuldades e respostas encontradas, pretende-se 

buscar as contribuições advindas da adoção da abordagem no projeto, para que, 

enfim, se possa responder ao seguinte problema de pesquisa: quais as 
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possibilidades do design thinking para o implemento da inovação no serviço 

público? 

No intuito de responder ao problema de pesquisa posto, apresentaremos, 

ainda neste Capítulo de introdução, os objetivos principal e específicos do presente 

estudo, bem como a delimitação da pesquisa e a relevância do estudo. No Capítulo 

2, será apresentado o referencial teórico sobre o qual está embasada a presente 

pesquisa, trazendo os conceitos e entendimentos necessários para a compreensão 

do tema da pesquisa e do processo da ação. O Capítulo 3 explicita a metodologia 

adotada, justificando a escolha pela pesquisa qualitativa desenvolvida por meio do 

método da pesquisa-ação. Esse capítulo evidenciará os aspectos teóricos da 

pesquisa-ação, suas características e relevância no contexto dos mestrados 

profissionais em administração. O Capítulo 4, por conseguinte, trará o relato da ação 

realizada na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), na qual o design 

thinking foi adotado para nortear as fases do projeto de reformulação dos serviços de 

atendimento da PGFN dirigidos ao contribuinte. A avaliação dos resultados da ação e 

da pesquisa está disposta no Capítulo 5. O Capítulo 6, por fim, traz as conclusões do 

estudo. Após, seguem as referências bibliográficas consultadas e o apêndice.  

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

O objetivo principal do presente estudo é identificar as contribuições que a 

abordagem do design thinking pode oferecer para tornar os serviços públicos 

inovadores, a partir da análise dos resultados obtidos em uma ação realizada na 

prática profissional da pesquisadora, dentro de um projeto de reformulação dos 

serviços prestados ao contribuinte pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN).   

 Para viabilizar o alcance do objetivo proposto, foram estabelecidos os 

seguintes objetivos específicos: 

a) contextualizar a inovação no mundo atual, apresentando um breve histórico e 

explicando o conceito; 

b) analisar o papel da inovação no serviço público, especialmente o serviço 

público brasileiro; 

c) definir o que se entende por “serviço” e “serviço público”; 
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d) definir o que se entende por “design”, “design thinking” e “design de serviços”; 

e) apresentar o contexto da ação sobre a qual serão obtidas as respostas para o 

problema de pesquisa, que é o projeto de reformulação dos serviços de atendimento 

da PGFN; 

f) planejar a ação;  

g) construir o diagnóstico da situação-problema, utilizando os princípios e 

ferramentas do design thinking; 

h) definir os problemas a serem enfrentados, sob o ponto de vista dos usuários 

dos serviços;  

i) desenvolver soluções cocriativas, por meio de um workshop com usuários;  

j) prototipar de forma colaborativa as soluções encontradas;  

k) analisar a ação desenvolvida e extrair os resultados que ela proporcionou para 

o projeto e para a pesquisa.  

 

 

1.2 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA  

 

O design thinking e seu desdobramento para o design thinking de serviços 

(ou simplesmente design de serviços) foi escolhido para estudo, uma vez que se trata 

de uma abordagem inovadora de resolução de problemas complexos, centrada no 

usuário, que vem ganhando cada vez mais espaço nas organizações privadas e pode 

oferecer grandes contribuições aos serviços e políticas públicas.  

Para análise das possíveis contribuições para o serviço público da 

abordagem de inovação com foco no ser humano, foi realizada uma ação de inovação 

em uma organização, e partir dessa ação foram vislumbrados os resultados, positivos 

e negativos, da experiência. A ação consistiu num projeto de reformulação dos 

serviços públicos de atendimento aos contribuintes disponibilizados pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), mediante a utilização do design 

thinking.  

O estudo limita-se então à análise dos resultados nessa ação específica, e, 

portanto, não serão averiguadas outras experiências de aplicação do design thinking 

em outras organizações públicas, para fins da pesquisa. A proposta de ação 

transformadora circunscreve-se ao âmbito organizacional a que foi planejada, qual 
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seja, à PGFN, e, ademais, está relacionada apenas aos serviços públicos de 

atendimento.  

 De igual forma, não serão utilizadas outras possíveis abordagens que 

possibilitariam resultados também inovadores e eficientes para a recuperação de 

créditos públicos, como o nudge e a economia comportamental.  

Além disso, o estudo restringe-se ao exame das contribuições que a 

inovação, por meio do design thinking, pode oferecer para os serviços públicos, e, 

portanto, não serão aprofundadas suas potencialidades em outros campos como 

políticas públicas, gestão do conhecimento, liderança e cultura organizacional.   

Ademais, a análise da pesquisa está limitada às contribuições observadas 

nas fases de entendimento, observação, ponto de vista, ideação e prototipação do 

projeto. As dificuldades e obstáculos encontrados também sejam objeto de relato e 

análise.  

 

 

1.3 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

A justificativa do estudo encontra-se na necessidade premente do Estado 

Brasileiro em prestar serviços de melhor qualidade ao cidadão e, ao mesmo tempo, 

alcançar patamares maiores de eficiência na administração pública.  

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), órgão vinculado 

técnica e juridicamente à Advocacia-Geral da União (AGU) e integrante da estrutura 

administrativa do Ministério da Fazenda (MF), possui, entre outras competências1, a 

de apurar a liquidez e certeza da dívida ativa da União (DAU) de natureza tributária 

ou de qualquer outra natureza, inscrevendo-a para fins de cobrança, amigável ou 

judicial, bem como de inscrever em dívida ativa os créditos decorrentes de 

contribuições, multas e encargos com o FGTS e promover a sua cobrança, judicial e 

extrajudicial. Essas são as competências da PGFN que nos interessam no presente 

estudo, razão pela qual disporemos apenas sobre elas.  

                                            
1 As competências da PGFN estão dispostas nos seguintes atos legais: Art. 131, §3º, da Constituição 
Federal; Lei Complementar n. 73, de 10 de fevereiro de 1993 (Lei Orgânica da AGU); Decreto-Lei n. 
147, de 3 de fevereiro de 1967 (Lei Orgânica da PGFN); Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964; Lei n. 
6.830, de 22 de setembro de 1980; Lei n. 11.457, de 16 de março de 2007; Lei n. 8.844, de 20 de 
janeiro de 1994; Decreto n. 9.003, de 13 de março de 2017.  
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Incumbindo à PGFN a atividade de inscrição da dívida ativa da União e do 

FGTS2, cabe a ela realizar a gestão dessa dívida, de modo a organizar os serviços 

relacionados à sua cobrança e regularização. Ora, o objetivo da inscrição é que haja 

a recuperação do crédito vencido e que não foi pago oportunamente perante os 

chamados órgãos de origem. Os órgãos de origem compreendem todos os órgãos da 

administração pública federal direta que apurem a existência de um débito perante a 

União. De acordo com o art. 22 do Decreto-Lei n. 147, de 3 de fevereiro de 1967, os 

órgãos de origem têm o prazo de 90 dias, depois de finalizada a apuração dos créditos 

devidos à União, para encaminhá-los à PGFN, para inscrição em dívida ativa da 

União. Em relação ao FGTS, o órgão de origem é o Ministério do Trabalho e 

Previdência Social (MTPS). 

Inscrito o crédito, ele primeiro passa por uma cobrança administrativa, 

também chamada de cobrança amigável, na qual a PGFN oferece os serviços de 

pagamento e parcelamento ao contribuinte, a fim de que ele a regularize. Neste 

momento, também podem ser realizados atos restritivos pelo órgão, como o protesto 

extrajudicial da certidão de dívida ativa e a inscrição do devedor no Cadastro 

Informativo dos Créditos Não Quitados da Administração Pública Federal (CADIN), 

além de o contribuinte não ter direito à Certidão Negativa de Débitos (CND). Caso o 

débito não seja regularizado, a PGFN promove o ajuizamento de ação de execução 

fiscal, no intuito de realizar a cobrança forçada perante o Judiciário, mediante a 

penhora de bens e direitos do devedor executado.   

O fluxo da dívida ativa, então, pode ser representado de forma resumida 

pela figura a seguir: 

 

 

                                            
2 A Lei n. 8.844, de 1994, permite que seja delegada à CAIXA, mediante a celebração de convênio, a 
representação judicial e extrajudicial do FGTS na cobrança de seus créditos, incluindo a contribuição, 
multas e demais encargos previstos na legislação. Atualmente, vige o Convênio PGFN/CAIXA n. 
1/2014, firmado em 30/12/2014, que autoriza o auxílio da CAIXA na cobrança judicial e extrajudicial 
das contribuições devidas ao FGTS e das contribuições sociais instituídas pela Lei Complementar n. 
110, de 2001. 
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Figura 1: Fluxo da dívida ativa da União. 

 

Fonte: site da PGFN na internet (http://www.pgfn.gov.br/divida-ativa-da-uniao/fluxo-da-
divida/fluxo_divida.jpg/view. Acesso em 10.05.2017)  

 
O contribuinte tem à sua disposição uma série de serviços que podem estar 

ou não relacionados à sua dívida. A Lista de Devedores da PGFN3, a emissão de 

certidão de regularidade fiscal e a emissão de guias para pagamento, por exemplo, 

podem ser acessados pelo sítio da PGFN na internet por qualquer cidadão. Já alguns 

serviços são exclusivos do contribuinte que possui débito inscrito em dívida ativa da 

União ou do FGTS, como a consulta à dívida, o parcelamento e a revisão de dívida 

inscrita.  

                                            
3 A Lista de Devedores é a relação das pessoas, físicas e jurídicas, que possuem débitos com a 
Fazenda Nacional inscritos em dívida ativa da União, previdenciária e não previdenciária, e também 
débitos inscritos na dívida ativa do FGTS, na condição de devedor principal, corresponsável ou 
solidário. A Lista de Devedores pode ser acessada por meio do e-CAC PGFN e independe de código 
de acesso e/ou senha. A consulta pode ser realizada por CPF/CNPJ, partes do nome ou nome do 
devedor, código CNAE, natureza da dívida, UF e faixa de valor. A regulamentação do assunto consta 
nas Portarias PGFN n. 721, de 11 de outubro de 2012, e n. 430, de 04 de junho de 2014.  
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De fato, se cabe à administração pública a gestão da dívida ativa, é preciso 

que ela ofereça ao contribuinte, da forma mais facilitada, simples e rápida possível, os 

instrumentos necessários para que ele possa tomar conhecimento da sua dívida, 

regularizá-la ou discuti-la.  

Atualmente, os canais oferecidos pela PGFN para a prestação dos serviços 

de atendimento relacionados à dívida ativa são três: o Centro Virtual de Atendimento 

da PGFN (e-CAC PGFN), disponibilizado na internet, no endereço www.pgfn.gov.br; 

o atendimento presencial, que é realizado nas unidades de atendimento da Secretaria 

da Receita Federal do Brasil (RFB); e o atendimento residual, realizado nas próprias 

unidades da PGFN.    

Embora existam todos esses canais para regularização da dívida, a 

cobrança não tem se mostrado efetiva, já que um percentual muito pequeno do 

estoque da dívida ativa da União4 e do FGTS é recuperado anualmente. Em 2016, por 

exemplo, a dívida ativa da União e do FGTS somadas perfaziam o total de R$ 1,85 

trilhão5 em dezembro, porém somente 0,78% desse estoque foi recuperado durante o 

ano, perfazendo o montante arrecadado de R$ 14,56 bilhões6 7.  

Um fator que revela a insuficiência do modelo de cobrança fiscal no Brasil 

é a utilização da ação de execução fiscal como principal instrumento de recuperação 

de crédito público. Isso porque a quantia efetivamente recuperada no âmbito do Poder 

Judiciário não faz jus ao custo e ao esforço despendidos, gerando alto volume de 

processos judiciais e alta taxa de congestionamento em relação a execuções que não 

obterão, ao final, resultado útil. Como assinala o Conselho Nacional de Justiça (CNJ):   

Os processos de execução fiscal são os grandes responsáveis pela alta taxa 
de congestionamento do Poder Judiciário, tendo em vista que representam 
aproximadamente 39% do total de casos pendentes e apresentaram 
congestionamento de 91,9%, o maior dentre os tipos de processos analisados 
neste relatório (CNJ, 2016, p. 61). 

 

Isso significa que, de cada 100 processos de execução fiscal que 

tramitaram no ano de 2015, apenas 8 foram baixados. 

                                            
4 Entende-se por estoque da dívida ativa da União (DAU) o somatório das dívidas inscritas em DAU de 
natureza tributária (previdenciária e não previdenciária) e não tributária.   
5 Mais precisamente R$ 1.853.789.401.798,48.  
6 Mais precisamente R$ 14.556.613.513,38.  
7 Dados internos da PGFN extraídos dos sistemas DW-SIGPGFN e Informar, tendo como referência o 
mês de dezembro de 2016. 
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Esse baixo índice de recuperabilidade da dívida está relacionado ao fato 

de que grande parte do estoque inscrito em dívida ativa da União e do FGTS é 

irrecuperável, ou seja, tratam-se de dívidas antigas, referentes a devedores inativos, 

falidos, que não foram encontrados ou não possuem patrimônio.  

Por esta razão, a PGFN passou a rever seus procedimentos de cobrança 

administrativa e judicial, tendo criado medidas de racionalização do trabalho, como a 

instituição do Novo Modelo de Cobrança da Dívida Ativa e os procedimentos previstos 

no Regime Diferenciado de Cobrança de Créditos (RDCC)8. A proposta do Novo 

Modelo de Cobrança da Dívida Ativa é direcionar os esforços para os créditos que 

efetivamente possuam capacidade de serem recuperados e que concentrem a maior 

parte do estoque, em termos de valor.  

Com efeito, 81% do valor total ajuizado9 está concentrado em apenas 4% 

dos processos de execução fiscal10, ou seja, dos 2.883.991 processos de execução 

fiscal, somente 102.734 deles concentra 81% do valor do estoque. Já a maioria dos 

processos (96%), perfaz tão-somente o montante de 19% do estoque em termos de 

valor. A tabela a seguir demonstra que o valor total ajuizado é crescente à medida em 

que aumenta a faixa de valor do processo, porém o número de execuções fiscais, ao 

contrário, decresce à medida que se aumenta a faixa de valor: 

Tabela 1: Quantidade de execuções fiscais e valor total ajuizado por faixa de valor. 

Faixa de Valor* Qtd. de Execuções Fiscais Valor total ajuizado 

Até R$ 20.000,00 1.032.165 R$ 10.026.809.978,77 

De R$ 20.000,01 até R$ 

1.000.000,00 

1.749.091 R$ 197.630.399.583,69 

Acima de R$ 1.000.000,00  102.735 R$ 866.520.166.940,41 

TOTAL 2.883.991 R$ 1.074.177.376.502,87 

* Conforme o valor da causa do processo.  

Fonte: DW-SIGPGFN, extraído em abril/2016. 
 

Assim, o intuito do Novo Modelo de Cobrança da Dívida Ativa é direcionar 

a força de trabalho da PGFN para a cobrança dos créditos com valor consolidado 

                                            
8 Sobre o assunto, vide Portaria PGFN n. 396 de 20 de abril de 2016.  
9 O valor total ajuizado é de mais de R$ 1,07 trilhão.  
10 Este percentual corresponde aos processos cujo valor da causa é superior a R$ 1.000.000,00.  
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acima de R$ 1.000.000,00, já que correspondem à maior parte do estoque em termos 

de valor, mas estão concentrados em poucos devedores e poucos processos judiciais 

de execução fiscal. 

De outro lado, o Novo Modelo propõe que a cobrança administrativa seja 

fortalecida, uma vez que a otimização dos processos de trabalho visa alocar 

proporcionalmente a estrutura de pessoal e logística do órgão para as inscrições de 

maior vulto e recuperabilidade, o que não significa abandono das de menor valor, que 

seguem com as medidas de cobrança amigável.   

De fato, é um dever constitucional da Administração Tributária exercer seu 

mister arrecadatório de modo eficiente (art. 37, caput11), em prol do equilíbrio fiscal.  

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) corrobora o 

entendimento de que existe um dever jurídico da administração de buscar caminhos 

mais eficazes para a arrecadação de tributos: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. ICMS. 
CONCESSÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO. PROTOCOLO INDIVIDUAL. 
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA PUBLICIDADE NÃO 
CONFIGURADA. [...] 3. É dever da Administração Pública perseguir a 
satisfação da finalidade legal. O pleno cumprimento da norma jurídica 
constitui o núcleo do ato administrativo. 4. [...] Dever jurídico da 
Administração Pública de atingir, da maneira mais eficaz possível, o 
interesse público identificado na norma. [...] 7. Recurso extraordinário 
conhecido e improvido. 

 

(RE 403205, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 
28/03/2006, DJ 19-05-2006 PP-00043 EMENT VOL-02233-03 PP-00483 RTJ 
VOL-00202-01 PP-00321 LEXSTF v. 28, n. 330, 2006, p. 254-264 RT v. 95, 
n. 852, 2006, p. 161-166) (grifo nosso) 

 

Por outro lado, o governo federal propôs ao Congresso que a meta fiscal 

de 2017 feche com um déficit primário dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 

da União de R$ 139 bilhões12. E, em março de 2017, o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) informou que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro recuou 3,6% 

no ano anterior.13 

                                            
11 Constituição Federal 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência (...). (grifo nosso) 
12 Fonte: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/07/1789546-governo-define-meta-fiscal-para-
2017-em-r-139-bilhoes.shtml>Acesso em 10/05/2017. 
13 Fonte: < http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias.html?view=noticia&id=1&idnoticia=3384& 
busca=1&t=pib-recua-3-6-2016-fecha-ano-r-trilhoes> Acesso em 10/05/2017. 
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Com a economia desacelerada e o consumo em baixa, a arrecadação de 

impostos e contribuições federais também se torna menor, o que se reflete 

negativamente no resultado das contas públicas.  

Este cenário requer dos gestores públicos medidas efetivas para minorar o 

rombo nas finanças do Estado. Para além de promover o ajuste fiscal mediante corte 

de despesas e aumento ou criação de novos tributos, outras alternativas também 

devem ser vislumbradas. Entre tais alternativas, estão o melhor controle dos gastos 

públicos, do ponto de vista da eficiência e qualidade do gasto, o combate à sonegação 

fiscal, bem como a melhoria na cobrança dos créditos não pagos à União.   

Uma recuperação mais efetiva da dívida ativa da União, então, mostra-se 

necessária, o que demanda cogitar novos meios de cobrança e repensar os 

instrumentos já existentes, revistando-se os mecanismos utilizados para a cobrança 

administrativa e judicial da dívida ativa, com o fito de alcançar resultados mais 

positivos. O Novo Modelo da Dívida Ativa caminha neste sentido, ao implementar 

soluções diferenciadas para a racionalização e otimização dos processos de trabalho, 

principalmente internos, mas existe espaço para se voltar o viés ao contribuinte que 

deseja regularizar a dívida, porém encontra dificuldades e embaraços burocráticos.  

Dado este contexto, o presente estudo adquire relevância, na medida em 

que representa uma contribuição para o aprimoramento do serviço de atendimento ao 

contribuinte da PGFN, com o objetivo de gerar facilidades na regularização da dívida, 

favorecendo assim a sua quitação. O estudo vai ao encontro, portanto, das medidas 

que o governo pode adotar para reverter o quadro de déficit que assola as contas 

públicas no momento atual, apresentando uma abordagem de solução criativa de 

problemas complexos, a fim de facilitar ou até incentivar o adimplemento das dívidas 

não pagas.  

Numa visão mais ampla, o estudo favorece a evolução do setor público em 

direção aos avanços da sociedade. O acompanhamento das mudanças sociais é o 

que gera sustentabilidade aos serviços públicos, razão pela qual as práticas de 

inovação são tão relevantes no setor público, embora nem sempre devidamente 

valorizadas. Ademais, a inovação se justifica e legitima pelo acréscimo de valor 

público na qualidade e eficiência dos serviços prestados, harmonizando-se aos 

propósitos da governança. 

Do ponto de vista do contribuinte/cidadão, por sua vez, a pesquisa 

igualmente se justifica, porquanto a prestação de um serviço público eficiente, que 
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gera valor para o usuário, traz inúmeros benefícios à sociedade e à cidadania, em 

última análise. Com efeito, a sociedade civil está cada vez mais exigente com relação 

a produtos e serviços e tem aprendido a questionar a qualidade e a eficiência do 

serviço público. O feedback em relação aos serviços públicos e a atenção dispensada 

pelo poder público em relação a este aspecto constituem um motor para 

fortalecimento da cidadania, pois abre espaço ao diálogo.     

Ademais, a adoção de abordagens de inovação pelos governos em todo o 

mundo é uma tendência desse século e vem crescendo atualmente, em virtude das 

possibilidades de impacto e progresso que elas trazem.  

O Behavioural Insights Team (BIT), por exemplo, é uma empresa de 

propósito social de propriedade conjunta do governo do Reino Unido, do NESTA 

(National Endowment for Science, Technology and the Arts) e de seus empregados, 

dedicada à aplicação das ciências comportamentais. O BIT realizou mais de uma 

pesquisa dedicada ao estudo do comportamento de contribuintes, lastreada em 

métodos de economia comportamental, por meio de testes em campos experimentais 

reais. Em um dos estudos (KETTLE et al., 2016), realizado na Guatemala, observou-

se que, dos quatro tipos de carta cobrança enviadas aos contribuintes usando 

behavioral design, todas obtiveram respostas positivas quanto ao adimplemento de 

tributos. Duas delas, entretanto, foram mais bem-sucedidas: i) a que continha 

mensagem desencorajando a não declaração, ao informar que esta seria uma escolha 

intencional e deliberada do contribuinte, superando assim a tendência ao lapso; ii) e 

outra que continha mensagem informando que 64,5% dos contribuintes já pagaram a 

dívida, encorajando dessa forma a que o contribuinte se juntasse a eles.  

Este estudo ilustra que a aplicação de abordagens de inovação – no caso 

foi utilizado o behavioural insights – são cabíveis na seara fiscal, inclusive para a 

recuperação de créditos públicos não pagos, como também é o caso da presente 

pesquisa. 

O design thinking é uma abordagem que, ao favorecer a compreensão da 

cadeia de valor e focar na experiência do usuário, em sua aplicação aos serviços 

(design de serviços), permite a conceituação de soluções relevantes tanto para o 

Estado, quanto para todos os atores envolvidos, direta ou indiretamente. Assim, além 

de ser capaz de promover a inovação e a eficiência no serviço público, é capaz de 

aumentar a satisfação dos usuários e gerar diálogo entre as partes.  
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De se destacar que, em pesquisa realizada pelo UK Design Council, o setor 

público foi destacado como o maior cliente atual das consultorias em design de 

serviços no Reino Unido, informando ainda que esta demanda é crescente:  

Figura 2: Clientes do setor de Design de Serviços. 

 

Fonte: MAGER, 2016. 

 
Ao se analisar as áreas que o design de serviços tem sido aplicado no setor 

público do Reino Unido, a saúde e a educação são as que mais demandam, porém 

existem demandas nas áreas de finanças e de inovação governamental:  
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Figura 3: Áreas do setor público que mais demandam projetos de design de serviços. 

 

Fonte: MAGER, 2016. 
 

A crescente demanda por design de serviços, segundo Mager (2016), 

deriva do advento de novas tecnologias e facilidades, que originaram uma nova era 

de criação de valor. Experiências em diferentes canais estão disponíveis e podem ser 

facilmente mesclados e cruzados. Transparência, velocidade, opções e customização 

são expectativas que as pessoas esperam inclusive dos serviços públicos (MAGER, 

2016).  

Mas, como se não bastasse, as pressões econômicas sobre os serviços 

públicos são mundialmente crescentes e demandam mais entregas com menos 

recursos. Os desafios são pesados: como prover mais serviços, de forma rápida, 

melhor e barata? Como lidar com as constantes mudanças, o crescimento de 

demandas e a pressão por eficiência econômica? Esses são os problemas complexos 

que o setor público tem que enfrentar (MAGER, 2016). E problemas complexos devem 

ser enfrentados por abordagens inovadoras de solução de problemas.  

Pelas razões expostas, justifica-se a importância do estudo das 

possibilidades da abordagem de inovação trazida pelo design thinking na estruturação 

de serviços públicos.  
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A realização do estudo por meio de uma pesquisa-ação, por fim, também 

adquire relevância, uma vez que busca envolver teoria e prática, aplicando os 

conhecimentos acadêmicos para a concretização de uma ação que envolva as 

pessoas impactadas na situação-problema objeto de estudo. Assim, a pesquisa 

coaduna-se com os objetivos dos mestrados profissionais, ao envolver a intervenção 

dentro do ambiente organizacional onde a pesquisa desenvolve suas atividades 

profissionais e, ademais, aproxima a academia da sua aplicação prática. Os 

resultados do estudo, portanto, serão pautados com base em um projeto de 

reformulação dos serviços da PGFN utilizando a abordagem do design thinking.  

  



25 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A teoria na pesquisa-ação tem o objetivo de fornecer o quadro de referência 

necessário para o desenvolvimento da prática da pesquisa, embora seja 

problematizada em sua aplicação. O papel da teoria, portanto, é gerar as diretrizes 

que vão orientar a pesquisa e as interpretações (THIOLLENT, 2011, p. 64).  

Nesse sentido, serão apresentados neste Capítulo os conceitos, 

abordagens e processos que irão embasar o desenvolvimento da ação da pesquisa, 

bem como a interpretação dos resultados para resposta ao problema de pesquisa 

posto, qual seja, as possibilidades que o design thinking pode oferecer para conferir 

inovação aos serviços públicos.  

Primeiro, será tratada a inovação e sua contextualização com o serviço 

público, bem como as especificidades em relação ao serviço público brasileiro. Após, 

serão fornecidos os conceitos de serviço e serviço público. Então, será tratado o tema 

do design thinking e do design de serviços, abordando-se seus fundamentos e 

natureza iterativa.   

 

  

2.1 INOVAÇÃO 

 

2.1.1 Breve histórico e conceito 

 

A inovação no século XX estava atrelada à ideia de novas tecnologias, que 

significavam progresso econômico e social (MELO, 2015, p. 168). Com efeito, o 

modelo industrial focalizava as estratégias de produção, de modo que inovador era o 

produto que, com auxílio das invenções tecnológicas, poderia ser produzido no menor 

custo e da forma mais eficiente para a empresa, propiciando o maior lucro. 

Antes da Revolução Industrial, porém, os artesãos dominavam os meios de 

produção de bens e serviços e usavam sua criatividade e habilidades para transformar 

a matéria-prima em algo desejável para as pessoas, que fosse único e despertasse 

interesse. Sua reputação e sobrevivência dependiam disso, e o legado e know-how 

eram passados de geração em geração. Assim, não era a quantidade produzida que 

importava; o nome do artesão era reconhecido pela individualidade e valor que o 

produto oferecia para as pessoas (PINHEIRO, 2011, p. 27).   
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Essa concepção mudou com a Revolução Industrial iniciada na Inglaterra 

no século XVIII e expandida pelo mundo no século XIX. A forma de trabalho foi 

alterada para as atividades em larga escala e o trabalho especializado do artesão 

perdeu relevância, sendo substituído pelas máquinas e pelas pessoas que 

trabalhavam em linhas de produção (PINHEIRO, 2011, p. 27). Em realidade, os 

próprios trabalhadores perderam importância intelectual e reconhecimento de sua 

capacidade criativa, pois a “mente pensante” da empresa estava restrita ao gerente 

ou dono da indústria, que idealizavam os produtos, as máquinas de produção e 

formulavam as estratégias, sendo os trabalhadores reduzidos ao trabalho braçal 

destinado a operar as máquinas.  

Os produtos perderam sua unicidade, passando a ser iguais para todos. 

Henry Ford, pioneiro da fabricação de carro e ícone do modelo industrial, já dizia que 

seus carros poderiam ser “de qualquer cor, desde que preto” (PINHEIRO, 2011, p. 

28). De fato, o Ford T, carro introduzido no mercado pelo empresário em 1908, era 

produzido em massa somente em preto, porque assim a tinta secaria mais rápido 

(PINHEIRO, 2011, p. 30). Dessa forma, os produtos eram lançados no mercado e o 

consumo incentivado, mas não havia preocupação com os desejos dos consumidores, 

porquanto a demanda existia independente disso.  

O modelo de gestão, neste contexto, estava assentado nas estratégias de 

produção, as quais eram baseadas na mecanização e na expansão do mercado para 

além das fronteiras, sendo ademais centradas nas aspirações do gerente e dos 

proprietários dos meios de produção, não dos consumidores. A evolução estava 

calcada em premissas de eficiência, melhores práticas de produção e melhor 

performance. Alcançar os níveis mais altos de eficiência significava gastar menos e 

produzir mais e este deveria ser o objetivo perseguido pelos gestores, já que constituía 

o grande fator de diferenciação no mercado. O conhecimento do trabalhador não era 

levado em consideração para isso, pois estava limitado à operação das máquinas e à 

execução de sua tarefa, razão pela qual ele desconhecia todo o processo de 

produção. A noção de como o todo funcionava ficava a cargo dos gestores. 

Como destacam Hoffman e outros (2013, p. 22), o modelo de 

gerenciamento industrial atribui maior valor a gerentes de nível alto e médio e 

pressupõe que somente eles podem solucionar problemas, desvalorizando os 

profissionais da linha de frente. As consequências desse modelo, segundo os autores, 

têm sido destrutivas, pois produziram baixos salários, treinamento superficial, 



27 
 

nenhuma oportunidade de progresso e pouco ou nenhum acesso aos benefícios da 

empresa, levando ainda à insatisfação de clientes e alta rotatividade de funcionários.    

Daí porque, em contraste com esse modelo, o modelo de gerenciamento 

orientado para o mercado foi proposto, sugerindo que a empresa deveria ser 

organizada de maneira a apoiar as pessoas que servem ao cliente, tornando-se a 

prestação do serviço o foco do sistema (HOFFMAN, 2013, p. 22-23).  

É certo que a Revolução Industrial alavancou a industrialização no mundo 

e estimulou a criação de novas tecnologias. O avanço tecnológico propiciou o 

desenvolvimento econômico e social, impulsionando o crescimento dos mercados e 

melhorando a qualidade de vida de uma parcela considerável da população. O 

trabalho no campo foi revolucionado com o auxílio das máquinas e, no âmbito social, 

houve grande êxodo do meio rural para as cidades, em razão da menor necessidade 

do uso da força de homens e animais no campo e maior necessidade desse trabalho 

nas indústrias, bem como na construção de estradas e ferrovias (PINHEIRO, 2011, p. 

28).  

Mas o modelo industrial também trouxe consigo o consumo excessivo, o 

desperdício, a poluição ambiental e as catástrofes naturais provocadas pelo homem. 

As condições desumanas de trabalho, a exploração e a ausência de conhecimento do 

processo produtivo geraram falta de motivação e engajamento dos trabalhadores, pois 

sequer sabiam a razão do seu trabalho.  

O lado negativo desse legado do século XIX é cada vez mais evidente nos 

dias de hoje, o que levou a sociedade a repensar o modo em que vive, produz, 

trabalha ou mesmo evolui.   

A tecnologia continuou avançando, tendo revolucionado, no século XXI, as 

formas de comunicação e a difusão de informações possibilitadas pela Internet. A 

informação tornou-se tão importante nos dias atuais que representa verdadeira 

mudança de paradigma em relação à sociedade industrial, originando a chamada 

sociedade da informação ou sociedade do conhecimento. Antes materializada em 

objetos físicos como livros, discos e enciclopédias, a informação tornou-se imaterial e 

passou a poder ser rápida e imediatamente transmitida, duplicada, compartilhada e 

transformada.   

Com efeito, a informação tornou-se um bem tão precioso que foi capaz de 

alterar as relações de hegemonia do poder econômico e social, que não está mais em 

quem detém os meios de produção, como na sociedade industrial, mas sim naquele 
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que detém informação, sabe administrar o conhecimento e consegue planejar a 

inovação e o futuro.   

Sobre o assunto, expõe Kira Tarapanoff:  

Enquanto na sociedade industrial o poder de uma classe, de um Estado ou 
de um grupo estava subordinado à propriedade dos meios de produção, na 
sociedade pós-industrial depende da propriedade dos meios de concepção e 
informação (TARAPANOFF, 2001, p. 43). 
 

Em complemento, observa a autora, citando Tapscott & Caston (1995), que 

ao menos quatro mudanças de paradigma têm impacto sobre as organizações 

atualmente, como as novas tecnologias (novas metas para a tecnologia de 

informação, computação em rede, aberta e centrada no usuário); o novo ambiente 

empresarial (mercado dinâmico, aberto e competitivo); a nova empresa (organização 

aberta com atuação em rede e fundamentada na informação); e a nova ordem 

geopolítica (realidade mundial aberta, volátil e multipolar) (TARAPANOFF, 2001, p. 

36). E arremata: 

A sociedade da informação é o resultado desses novos referenciais sociais, 
econômicos, tecnológicos e culturais, os quais também provocam um 
conjunto significativo de mudanças de enfoque no âmbito das sociedades e 
de suas organizações, em que: 
• a informação constitui a principal matéria-prima, um insumo comparável à 
energia que alimenta um sistema; 
• o conhecimento é utilizado na agregação de valor a produtos e serviços; 
• a tecnologia constitui um elemento vital para as mudanças, em especial o 
emprego da tecnologia sobre acervos de informação; 
• a rapidez, a efetividade e a qualidade constituem fatores decisivos de 
competitividade (TARAPANOFF, 2001, p. 36). 
 

O desafio de se adaptar à Era do Conhecimento e às rápidas 

transformações impostas pela sociedade complexa requer novas formas de pensar e 

enfrentar os problemas. Resistir não parece a melhor opção; não é possível frear o 

curso das mudanças. Como afirma Drucker: “Não se pode gerenciar as mudanças, 

somente estar à sua frente” (DRUCKER, 2006, p. 64). 

Neste contexto, aproveitar a desmaterialização da informação e reinventar 

soluções para produtos e serviços representa um leque de oportunidades tanto para 

o setor privado quanto para o setor público. Como antes exposto, novos paradigmas 

dão forma à sociedade do conhecimento e indicam os caminhos a serem trilhados, 

como as novas tecnologias centradas no usuário, as organizações abertas e o 

mercado dinâmico. 
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Saber utilizar o imenso arcabouço de informação a favor das mudanças do 

mundo complexo, no entanto, não é tarefa simples. Não raras vezes a própria 

compreensão do mundo parece se esvair. Como destaca Tennyson Pinheiro: 

Estamos nos afogando em informações. Nossas caixas de entrada digitais 
estão lotadas – basta distrair por 10 segundos e um monte de informação 
entra e se acumula. Estamos adorando a overdose de twitts, comentários, 
mensagens, mas ao mesmo tempo estamos estressados, superexcitados, 
angustiados pela sensação de que não está dando para acompanhar 
(PINHEIRO, 2011, p. 2). 
 

Mintzberg, na década de 1990, já pontuava que a informação não é um fim 

em si mesma, mas um instrumento que auxilia na tomada de decisão. O papel do 

gerente será saber utilizar a informação em prol da organização: “the manager plays 

the major role in the unit’s decision-making system” (MINTZBERG, 1990, p. 7). 

Em todo esse contexto, a pergunta que se faz é: que rumo seguir?  

As novidades centradas no tecnicismo não são mais sustentáveis no dia de 

hoje se não agregarem algo além para as pessoas. A concepção do modelo industrial 

que reduzia a inovação às novas tecnologias e à criação de novas práticas para 

produzir com eficiência tornou-se insuficiente. O modo de vida baseado no consumo, 

herdeiro desse modelo, consumiu não apenas carros, TVs, celulares, computadores, 

diversão, moda, estética e medicamentos, mas árvores, petróleo, água, espécies, 

minerais. Até mesmo a humanidade e dignidade do trabalho foi retirada, e seu resgate 

na era pós-industrial tornou-se mais que necessário para a sobrevivência das próprias 

empresas.  

Com efeito, para que estejam em constante processo de inovação, as 

organizações dependem cada vez mais do capital humano, já que “(...) em uma 

economia globalizada, todas as organizações têm acesso aos mesmos meios 

tecnológicos, aos mesmos processos industriais e às mesmas informações” 

(SOBRAL, 2013, p. 31), de modo que o conhecimento do trabalhador e os processos 

de gestão é que as vai diferenciar.  

No mesmo sentido, aduz Paulo Figueiredo (2015) que uma das condições 

sine qua non para o processo de inovação se encontra na mente das pessoas, aliada 

aos processos de gestão de cada organização. Para o autor, o conhecimento tácito, 

que deriva das pessoas e da organização, é um ativo muito precioso e que pode definir 

o próprio destino da organização, merecendo, assim, gestão adequada 

(FIGUEIREDO, 2015, p. 19).  
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Peter Drucker14 (2006) chama esse novo profissional exigido pelo mercado 

e pela Era do Conhecimento de “trabalhador do conhecimento”. Para ele, esse novo 

profissional tem mobilidade, porque leva consigo um elemento intangível que a ele 

pertence: o seu conhecimento. É por isso que:  

(...) cada vez menos pessoas são “subordinadas”- mesmo em níveis bastante 
baixos. Elas são, em escala crescente, “trabalhadoras do conhecimento”, não 
subordinadas, mas sim “associadas”. Isto porque, terminado o estágio de 
aprendizado, as trabalhadoras do conhecimento precisam saber mais sobre 
o seu trabalho do que o próprio chefe; caso contrário, elas tornam-se 
desnecessárias. O fato de elas saberem mais a respeito do seu trabalho do 
que qualquer outra na organização faz parte da definição de trabalhadoras 
do conhecimento (DRUCKER, 2006, p. 25). 
 

O trabalhador do conhecimento é, portanto, capaz de definir a sua tarefa e 

realizá-la independentemente de alguém lhe dizer como agir. Isso porque, ele tem 

responsabilidade sobre suas decisões, já que possui autonomia. Ademais, a inovação 

contínua deve ser embutida no trabalho do trabalhador do conhecimento, e o 

aprendizado e ensino contínuos devem ser embutidos na sua função (DRUCKER, 

2006, p. 120).  

Em meio então aos avanços da tecnologia, à imensa massa de dados 

existentes, à complexidade e às rápidas mudanças, o elemento humano é novamente 

valorizado e para ele as inovações vão se dirigir. Na busca desse horizonte que 

ultrapassa o tecnicismo, anota Tim Brown, o CEO da IDEO, uma das mais 

conceituadas consultorias de design e inovação do mundo:  

Precisamos de novas escolhas – novos produtos que equilibrem as 
necessidades de indivíduos e da sociedade como um todo; novas ideias que 
lidem com os desafios globais de saúde, pobreza e educação; novas 
estratégias que resultem em diferenças que importam e um senso de 
propósito que inclua todas as pessoas envolvidas (BROWN, 2010, p. 3). 
 

De fato, o mundo mudou e acompanhar essas mudanças requer enfrentar 

o desafio de participar das transformações e envolver-se na reinvenção do país e da 

sociedade. Um modelo de economia mais sustentável, uma sociedade mais justa, 

uma nova educação e uma nova política são facetas que desafiam a contribuição de 

cada cidadão do mundo.   

 O sucesso dessa empreitada, contudo, requer a compreensão do 

destinatário dessas mudanças: as pessoas. Para elas que as inovações devem servir. 

                                            
14 Para Tennyson Pinheiro e Luis Alt, Peter Drucker foi o primeiro líder a pôr em prática com sucesso 
uma cultura corporativa de preocupação com as pessoas, já que, para ele, elas representavam o maior 
ativo de uma empresa (PINHEIRO, 2011, p. 33).  
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E para que haja inovação, são necessárias abordagens auxiliem a ter foco nas 

pessoas. Daí porque Tim Brown anota que: 

Precisamos de uma abordagem à inovação que seja poderosa, eficaz e 
amplamente acessível, que possa ser integrada a todos os aspectos dos 
negócios e da sociedade e que indivíduos e equipes possam utilizar para 
gerar ideias inovadoras que sejam implementadas e que, portanto, façam a 
diferença. O design thinking (...) oferece uma abordagem desse tipo 
(BROWN, 2010, p. 3). 
 

A inovação está então relacionada ao valor percebido pelas pessoas. Do 

contrário, está-se apenas diante de uma invenção, ou seja, de algo novo que nenhum 

impacto gera na vida das pessoas. A inovação, assim, é considerada “uma invenção 

que gera resultado e valor” (MELO, 2015, p. 169). 

A etimologia da palavra “inovar” não contempla todo o conteúdo da 

definição apresentada acima. Do latim innovare15, o termo inovar, numa tradução 

aproximada, quer dizer “alterar a forma de algo estabelecido para criar algo novo” 

(PINHEIRO, 2011, p. 17). Contudo, consideramos que criar algo novo é apenas uma 

“invenção”; a inovação irá existir quando a criação desse algo novo gerar valor para 

as pessoas que o utilizam, causar impacto.   

Para fins do presente trabalho, portanto, a invenção é definida como a 

criação de coisas novas. A inovação, como valor percebido. Neste sentido, 

entendem os autores que tratam de inovação na área do Design (PINHEIRO, 2011; 

BROWN, 2010; MELO, 2015).  

Como informa Tennyson Pinheiro: 

Inventar é trazer à tona algo novo, investir dinheiro em ideias. Inovar é 
transformar ideias em valor. É sobre gerar soluções que transformam a 
maneira como as pessoas vivem e trabalham e, principalmente, equilibram 
benefícios para negócios e sociedade (PINHEIRO, 2011, p. 17).   
 

Ainda no século XX, em 1942, o economista Joseph Schumpeter já 

apontava que a inovação é o motor propulsor do crescimento econômico, pois é ela 

que fomenta a substituição de tecnologias e processos por outros mais adaptados à 

realidade das pessoas e do mercado, abrindo assim espaço para novas formas de 

prosperidade. A inovação, para ele, ocorre quando são alteradas as condições de 

equilíbrio do mercado, ou seja, quando há mudanças nos valores nos quais o sistema 

                                            
15 Dicionário Michaelis, disponível em 
<http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=inovar> 
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está baseado, e é essa reorganização de valor que mantém a economia crescendo 

(PINHEIRO, 2011, p. 17). É o que ele chamava de “destruição criativa”.      

Assim sendo, a inovação não vem atrelada necessariamente a um avanço 

tecnológico (PINHEIRO, 2011; BROWN; 2010), como se pensava na era industrial. 

Com efeito, o desenvolvimento econômico havia se baseado em inovações 

tecnológicas inicialmente na França, no século XVIII, depois na Grã-Bretanha de 1760 

até 1850 e, finalmente, nas novas grandes potências econômicas, Alemanha e 

Estados Unidos, na segunda metade do século XIX. Nos países não-ocidentais, a 

partir de 1950, e começando pelo Japão, o desenvolvimento econômico baseou-se 

em copiar os Estados Unidos, aplicando-se a Administração Científica de Taylor para 

tornar produtivo o trabalhador manual (em grande parte não qualificado e pré-

industrial), já que até então haviam evitado a inovação tecnológica (DRUCKER, 2009, 

p. 115).  

A tecnologia muitas vezes impulsiona as inovações, mas atualmente não 

as sustenta se não houver impacto na forma como as pessoas encaixam as coisas 

novas nas suas vidas e as recomendam. O valor que as pessoas conferem aos 

produtos, sejam eles bens ou serviços, é “fruto da adoção e do uso” (PINHEIRO, 2011, 

p. 21-22).  

Tampouco a inovação refere-se à criação de algo totalmente novo 

(PINHEIRO, 2011; BROWN, 2010). Inovação não é o mesmo que novidade, nem 

repousa no ineditismo ou na originalidade. Este conceito está mais próximo ao de 

invenção, que é a criação de algo novo, que antes não exista, mas que não resulta 

necessariamente em inovação. Como bem exemplifica Tennyson Pinheiro (2011, p. 

22), o Google não foi o primeiro buscador, o iPod não foi o primeiro mp3 player, 

tampouco o IPhone o primeiro celular; “a questão não é lançar antes, mas sim ser o 

mais relevante e mais bem adotado”.   

A inovação também não se confunde com a criatividade, pois é mais que 

ela. A criatividade é uma condição necessária e um ponto de partida, mas não 

suficiente. Como conceitua Paulo Figueiredo (2015, p. 23), a inovação é a 

“implementação de ideias criativas dentro de uma organização”, referindo-se, 

portanto, a “novos produtos, serviços, processos ou arranjos de organização”. Aduz o 

autor que as ideias devem ser colocadas em prática para fazerem uma diferença 

genuína, como a implementação de uma nova rotina organizacional ou uma nova 

maneira de prestar serviços. Assim, a “criatividade deve ser mostrada por pessoas, 
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mas inovação ocorre apenas em um contexto organizacional”, mediante a 

implementação de ideias criativas.    

Isso significa, portanto, que ideias criativas não são consideradas inovação 

se não saírem da cabeça das pessoas, não forem compartilhadas e lapidadas junto 

de outras pessoas. Ideias geniais defendidas por apenas um indivíduo não se 

sustentam, como também não são sustentáveis se não tiverem foco nas pessoas e 

não ultrapassarem o mundo das ideias. A implementação, portanto, é um elemento-

chave da inovação. Como arrematam Tennyson Pinheiro e Luis Alt: “A inovação é 

fruto da criatividade colocada em prática com o intuito de gerar resultados positivos 

para o negócio e criar impacto positivo para as pessoas” (PINHEIRO, 2011, p. 24).  

Importa observar, neste ponto, que a associação do termo “inovação” à 

ideia de “valor percebido” e à criação de impacto é uníssona entre os teóricos do 

design thinking cujos trabalhos destacamos na presente pesquisa, quais sejam, 

Tennyson Pinheiro (2011; 2015), Tim Brown (2008; 2010), Marc Stickdorn e outros 

(2014) e Adriana Melo e Ricardo Abelheira (2015). Isso não significa que não existam 

outras definições para inovação, principalmente nos campos da inovação tecnológica, 

econômica e em empresas16. O próprio conceito de Schumpeter, que traz a inovação 

como a destruição criativa que atrai prosperidade, é de natureza econômica.  

Assim, o conceito trazido pelos estudiosos do design será o adotado para 

embasar teoricamente o desenvolvimento da pesquisa, sendo complementado pelas 

especificidades da inovação no setor público tratadas a seguir. Assentado então o que 

se entende por inovação, passa-se a tratar da inovação no setor público, e 

especificamente em relação aos serviços públicos.  

  

                                            
16 O Manual de Oslo, produzido pela OCDE (1997) e que trata de inovação no âmbito das empresas, é 
claro ao informar que o escopo do estudo compreende apenas inovação em empresas com atividades 
de negócios (comerciais). Assim, o Manual reconhece que, embora a inovação possa ocorrer em 
qualquer setor da economia, incluindo serviços governamentais, suas diretrizes são essencialmente 
voltadas para as inovações de empresas comerciais, como a indústria de transformação, indústrias 
primárias e o setor de serviços. Dessa forma, sugere que seja realizado outro estudo destinado ao 
processo de inovação em setores não orientados ao mercado, os quais poderiam conformar a base 
para um manual à parte. Tanto é que posteriormente a OCDE produziu uma adaptação para o setor 
público no projeto Measuring Public Innovation (MEPIN). Por esta razão, não foram trazidos para esta 
pesquisa conceitos de inovação ligados ao mercado, nem suas classificações.  
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2.1.2 Inovação no serviço público 

 

Como visto no item anterior, a inovação tem potencial para enfrentar 

problemas complexos e proporcionar soluções que geram valor na vida das pessoas. 

No caso do setor público, a OCDE (2014) atribui três características para a 

inovação: 1) novidade: no sentido da adoção de novas abordagens, relativas ao 

contexto em que são introduzidas; 2) implementação: a inovação deve ser 

implementada, não pode ser só uma ideia; 3) impacto: as inovações devem resultar 

em melhores resultados, incluindo eficiência, efetividade e satisfação do usuário 

(tradução nossa).   

De fato, no setor público, o papel da inovação tem relação com o 

desenvolvimento econômico e social, e com a busca de eficiência e qualidade para os 

serviços públicos. Com efeito, a inovação propicia o avanço para novos patamares de 

desenvolvimento, em virtude da sua capacidade de transformação e de causar 

impacto. Como citado anteriormente, Schumpeter já dizia que a inovação é que 

impulsiona o crescimento econômico, uma que vez que propicia a “destruição criativa” 

que abre espaço para a prosperidade.  

Assim, não somente as empresas, mas também os governos buscam a 

inovação para que as nações possam se desenvolver. Em realidade, é inerente à 

existência humana o ato de inovar, diante dos desafios em busca de facilidades e 

melhorias para a própria evolução. 

Por certo os incentivos que levam o setor privado ou o setor público a inovar 

são diferentes. Na seara privada, a geração de lucros e a competição fazem com que 

as empresas busquem diferenciação para se manter no mercado, e a inovação auxilia 

nesse processo. No setor público, outros incentivos são encontrados.  

Segundo a OCDE (2011), os fatores que induzem a inovação no setor 

público surgem em decorrência dos desafios e carências que exigem resposta, tais 

como: 

• necessidade de fortalecer a competitividade do setor público; 

• pressões fiscais: necessidade de conter custos e aumentar eficiência devido a 

constrangimentos orçamentários e fiscais; 

• mudança da demanda nos setores público e privado, com pessoas melhor 

informadas; 

• novas prioridades, modernização e reforma dos governos; 
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• necessidades diversificadas e complexas, exigindo combinação de serviços e 

cuidados personalizados (por exemplo, pessoas com deficiência); 

• novas demandas para enfrentar problemas que não existiam ou não eram 

considerados no passado (tais como as mudanças demográficas e a 

sustentabilidade ambiental); 

• oportunidades oferecidas pelas novas tecnologias da informação para 

transformar a prestação de serviços (OCDE, 2011, tradução nossa). 

Em recente estudo, a OCDE (2017-A) complementa apontando que os 

problemas complexos e interconectados e o empoderamento dos cidadãos estão 

induzindo a alteração na forma de os governos atuarem, uma vez que as soluções 

precedentes não dão mais conta da complexidade e das incertezas do mundo atual: 

The complex and interconnected nature of today’s problems challenges 
existing approaches to problem solving and the institutions mandated to 
implement them. Public administration systems based on command-and-
control model have proven to function well in stable systems with linear cause-
and-effect relationships. However, bureaucratic organizations have proven ill-
fitted to provide effective responses to problems that are hard-to-predict, 
difficult to diagnose, of unclear nature, and involving multiple stakeholders 
(OCDE, 2017-A). 
 

São diversos, portanto, os fatores e razões que levam o setor público a 

inovar, embora nem sempre a sociedade perceba a inovação nesse setor. Com efeito, 

quando se fala em inovação, logo as pessoas pensam no Vale do Silício, mas não se 

atentam que muitas das grandes inovações da humanidade partiram de iniciativas 

governamentais, como a ida do homem à Lua, por exemplo (BASON & COLLIGAN, 

2014). As burocracias são mais conhecidas por não tratarem a inovação, porém 

existem muitas iniciativas de governos locais, regionais e nacionais que estão 

mudando esse paradigma. Neste sentido, informam Christian Bason e Philip Colligan: 

They [local, regional, and national government innovators] are pioneering a 
new form of experimental government — bringing new knowledge and 
practices to the craft of governing and policy making; drawing on human 
centered design, user engagement, open innovation, and cross-sector 
collaboration; and using data, evidence, and insights in new ways (BASON & 
COLLIGAN, 2014). 
 

Assim, lideranças políticas visionárias e empreendedoras estão dedicando 

recursos e capacidades para fazer com que a inovação aconteça em contextos locais. 

E, ainda que a sociedade não reconheça este fato, ela exige resposta pelos 

tributos pagos e não deseja pagar mais para obter serviços melhores e mais 

responsivos. Deseja que seu país se desenvolva em termos de educação, política, 
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cidadania, saúde, segurança; quer a erradicação da pobreza, um meio ambiente 

sustentável, a diminuição das desigualdades sociais e do nível de desemprego. 

Anseia, ademais, que sejam desenvolvidas nos serviços públicos as mesmas 

facilidades que encontra nos serviços privados, tais como a disponibilização de 

serviços online e por meio de aplicativos celulares, além do aumento da 

responsividade e a customização dos serviços.  

Ocorre que, para que a contribuição da ação pública promova um impacto 

efetivo e duradouro na sociedade, articulando as incertezas do mundo atual, a 

complexidade dos problemas públicos e a prestação de serviços mais efetivos, novos 

instrumentos são necessários, pois os problemas também não são os mesmos de 

outrora. A inovação pode auxiliar no fornecimento de alternativas de solução, já que 

seu fim está na capacidade de melhorar substancialmente a qualidade de vida das 

pessoas.  

Entidades do setor público australiano, por exemplo, têm utilizado a 

inovação em políticas e serviços para identificar novas ideias e colocá-las em prática, 

no intuito de tornar os serviços públicos mais responsivos para as necessidades da 

sociedade e mais eficientes, como se denota a seguir:  

Innovation in the public sector, particularly in policy development, program 
design and service delivery is a necessary element in public services 
becoming better targeted, more responsive to community needs and more 
efficient (ANAO, 2009). 
 

As Nações Unidas têm destacado a inovação como solução aberta para os 

problemas que afligem a administração pública, conforme se verifica na passagem 

abaixo, na qual também é trazido o conceito de inovação: 

Inovação pode ser compreendida como uma ideia criativa e sua 
implementação que é diferente de uma invenção. Pode referir-se a um ato de 
concepção ou implementação de um novo modo de alcançar um resultado ou 
de executar uma tarefa. 
Uma inovação pode envolver a incorporação de novos elementos, uma nova 
combinação de elementos existentes ou uma mudança significativa ou 
abandono de um modo tradicional de fazer as coisas. Refere-se a novos 
produtos, novas políticas e programas, novas abordagens e novos processos. 
Finalmente, uma inovação em administração pública é uma resposta única, 
criativa e efetiva para novos problemas, ou uma nova resposta para velhos 
problemas. Mais ainda, uma inovação não é uma solução fechada e 
completa, mas uma solução aberta, transformada pelos que a adotam 
(UN/UNDESA, 2007, tradução nossa). 

 

A OCDE (2012), por sua vez, destaca três áreas em que a inovação pode 

prover soluções no setor público: 
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Inovação no setor público se refere à implementação de um novo modo (para 
a organização) em suas operações ou nos produtos (inclusive serviços) que 
oferece e que resulta em melhorias em ao menos uma das seguintes áreas: 
1) Eficiência de custos – resultando na redução de custos para o setor 
público; 
2) Qualidade dos servidos – medida pela sua acessibilidade, desempenho, 
efetividade ou confiabilidade; e 
3) Satisfação dos usuários ou funcionários (OCDE, 2012, tradução nossa). 
 

Pelo que se depreende do exposto, no caso do setor público, a inovação 

está relacionada à melhoria na qualidade e desempenho dos serviços, melhoria na 

governança, maior responsividade às demandas da sociedade e maior eficiência, 

eficácia e efetividade na atuação pública, de forma a satisfazer o cidadão e o corpo 

interno da organização, otimizar recursos e atingir o desenvolvimento econômico e 

social.  

A inovação no setor público, ademais, tem a capacidade de fortalecer o 

relacionamento com o cidadão, trazendo resultados favoráveis para ambas as partes. 

Sobre o assunto, lembra o Laboratório de Gestão e Políticas Públicas (GPPLab), da 

EAESP/FGV, que “uma das principais críticas feitas à geração anterior de reformas 

da Nova Gestão Pública foi a de que os gestores não atentaram para a dimensão 

emocional do relacionamento com os cidadãos” (GPPLAB, 2015). O momento atual, 

no entanto, requer um Estado mais próximo, consensual e relacional, o que implica o 

desenvolvimento de serviço com as pessoas e não mais para as pessoas (GPPLAB, 

2015), ou, nas palavras de Tim Brown: “não é uma questão de ‘nós contra eles’ nem 

de ‘nós em nome deles’. Para o design thinker, deve ser uma questão de ‘nós com 

eles’” (BROWN, 2010, p. 55).  

Essa questão envolve também a compreensão de que inúmeros atores, 

com interesses, valores e demandas diversas, desempenham papéis na entrega dos 

serviços públicos que antes eram ocupados apenas pelo Estado. Isso se revela na 

cocriação dos serviços públicos e na realização de parcerias, induzindo o setor público 

à transparência e abertura. A própria forma de comunicação com o governo se 

modifica, já que a interação com os cidadãos passa também a ser realizada por meio 

da internet e telefones celulares, alterando ainda a maneira como os servidores 

públicos trabalham.    

Cabe destacar que existe um custo do Estado associado às reclamações, 

objeções e ações judiciais relacionadas ao não funcionamento ou mal funcionamento 

dos serviços públicos, custo este que pode ser minimizado quando há efetiva 
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preocupação em se prestar um serviço que alcance seus objetivos de forma 

satisfatória ao usuário. E a inovação permite maior satisfação. 

Com efeito, a percepção que os cidadãos possuem dos serviços prestados 

e decisões tomadas pelo Estado muitas vezes é de injustiça, falta de seriedade com 

seus problemas, ou seja, sentimento de que não são ouvidos ou atendidos de forma 

adequada, conforme se depreende do relato a seguir, referente aos serviços públicos 

dos Países Baixos:  

Citizens consider themselves regularly as not being taken seriously or treated 
unfairly. Citizens want to understand why they are denied a permit or a certain 
benefit. Citizens have a human desire to be able to talk about it, and even 
more importantly to be heard, by public servants. Research shows that it is 
not only the outcome or the result of a government decision that determines 
whether citizens feel as if they were treated fairly, but in fact, it is the manner 
in which the outcome is reached or the process leading to it. More specifically, 
it is the opportunity of being heard during the process that is essential to 
citizens, in combination with a fair, transparent and timely procedure. (…) 
Many citizens perceive decisions by government officials as unfair. The only 
option they have is to start a formal procedure. This results in numerous, often 
unnecessary complaint, objection and appeal procedures. Unnecessary, as 
these are due to a perceived lack of procedural justice, and might have been 
prevented if another procedure was followed. These unnecessary complaint 
and objection procedures require an investment of time and energy of both 
government and citizens and can result in a lack of understanding, frustration, 
increased administrative burdens and a significant amount of costs for the 
government while the underlying problem often remains unsolved. The direct 
communication between government organizations and citizens provided an 
incentive for quality improvement and created learning government 
organizations. In particular when communication with citizens already took 
place during the preliminary phase in decision making (The Netherlands, 
2010, p. 7). 
 

Sendo assim, trazer inovação para o serviço público pode ser a chave para 

o alcance de soluções que propiciem melhor comunicação com o cidadão e suas 

necessidades e altere, inclusive, o relacionamento Estado-cidadão, fomentando a 

consolidação da cidadania participativa. 

A OCDE, inclusive, reconhece que o design thinking está entre as 

abordagens de inovação que têm sido utilizadas pelo setor público para incorporar os 

interesses dos cidadãos em seus serviços: 

But increasingly, design is working at the intersection of people, processes 
and outcomes, making it particularly relevant for managing a transition toward 
human centered policy and services. Human centered design (HCD), strategic 
design, design thinking and other variations have gained traction in many 
administrations moving to reorient around their citizens. Other systems 
approaches are also well positioned to better incorporate citizens’ interests 
into public services as principal stakeholders (OCDE, 2017-A). 
 

E resume, enfim, os indicadores que apontam a adoção de abordagens 

inovadoras e sistêmicas no setor público: 
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• An “innovation” agenda has taken root in government or your department.  

• The inclusion of citizens in decision making has become a priority. 

• Citizen orientation is overtaking an institutional orientation.  

• There is trust (or demand) in government for experimentation.  

• Problems are no longer solved with traditional execution formats (in other 
words, the line between external stakeholder and government must be blurred 
to achieve impact).  

• Variables include: having a champion committed to change, capacity to 
experiment, ability to engage internal and external stakeholders, resourcing 
(time, capital, etc.) sufficient to delay business as usual (OCDE, 2017-A). 

 

2.1.2.1 Laboratórios de Inovação em Governo  

 

Como observa Drucker, a mesma necessidade pode ser satisfeita por 

diversos meios; a necessidade é que é única e não os meios para satisfazê-la 

(DRUCKER, 2006, p. 31). As demandas da sociedade, ainda que públicas, podem ser 

satisfeitas por meio de parcerias entre o setor público e o setor privado.   

Um exemplo de que a inovação tem ocupado cada vez mais espaço nas 

questões públicas, inclusive envolvendo entidades privadas ou não governamentais, 

é o crescente aumento do número de criação de laboratórios, equipes, unidades e 

fundações de inovação em governo. Os laboratórios de inovação em governo 

objetivam atrair conhecimentos e pessoas engajadas para a formulação de políticas 

públicas, bem como a resolução de problemas complexos, melhoria de serviços 

públicos e de processos organizacionais. Para tanto, utilizam práticas de inovação 

aberta, design centrado no ser humano, processos colaborativos, prototipagem 

rápida, entre outras.  

Em 2014, foi lançada a primeira publicação global sobre equipes de 

inovação em governo, chamada de i-teams17. Protagonizada pelo NESTA, uma 

fundação para inovação do Reino Unido, em parceria com a Bloomberg, o estudo 

explorou em profundidade 20 equipes, unidades e fundações de inovação em governo 

(i-teams) de seis continentes para analisar práticas inovadoras que estão sendo 

desenvolvidas e implementadas, seus sucessos e limitações. O objetivo do i-teams é 

auxiliar os governos nacionais, regionais e locais a aprenderem sobre novas práticas, 

métodos e abordagens que estão sendo desenvolvidas ao redor do mundo.  

                                            
17 Vide <http://www.theiteams.org> 
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Os participantes do i-teams podem ou não estar ligados ao Poder 

Executivo, ou seja, existem equipes que nasceram dentro do governo e seguem sua 

agenda, estando, portanto, muito próximos do Poder Executivo ou mesmo fazendo 

parte de sua estrutura (como o NYC Center for Economic Opportunity), enquanto 

outras equipes são complemente autônomas e desenvolvem seus trabalhos com uma 

agenda livre (como o NESTA), ainda que recebam recursos governamentais. O 

quadro a seguir exemplifica essa relação de ligação entre os i-teams e as autoridades 

governamentais: 

Figura 4: Proximidade dos i-teams com o Poder Executivo 

 

Fonte: Site do i-teams. http://www.theiteams.org/overview/proximity-executive-power. Acesso em 
10.05.2017 

 

É certo que a proximidade ou não com o Poder Executivo traz vantagens e 

desvantagens, porém o que se pretende no momento ao trazer o assunto é explicitar 

que a inovação no setor público não precisa necessariamente ser desenvolvida dentro 

da estrutura da administração pública, mas pode advir do alinhamento com parceiros 

do setor privado ou do terceiro setor.  

Ademais, existe uma diversidade de áreas em que os i-teams podem atuar, 

como se observa na figura abaixo: 
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Figura 5: Campos de atuação dos i-teams. 

 

Fonte: Site do i-teams. http://www.theiteams.org/overview/number-activities-undertaken. Acesso em 
10.05.2017 

 
Como exemplificado na Relevância do Estudo (item 1.3) com as pesquisas 

realizadas pelo Behavioural Insights Team (que faz parte do i-teams), a inovação é 

cabível na seara fiscal, seja para a recuperação de créditos públicos não pagos, seja 

para melhorar a prestação de serviços direcionados aos contribuintes, como é o caso 

da presente pesquisa.  

Isso demonstra que as experiências e trocas de práticas inovadoras entre 

as instituições que tratam a inovação no setor público pelo mundo são relevantes para 
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o implemento da inovação nas organizações públicas. Esse é, inclusive, um efeito da 

globalização, que possibilita um fluxo de informações, pessoas, produtos e capital 

para além das fronteiras nacionais e faz com as próprias organizações adquiram uma 

visão global da realidade e até mesmo atuem globalmente. 

Outra maneira de promover a inovação no setor público e em seus serviços 

é por meio de competições e desafios, de maneira que o governo identifica o problema 

que precisa ser solucionado e oferece um prêmio à melhor solução (GPPLAB, 2015)18. 

Essa prática também favorece as parcerias entre o setor privado (empresas e 

empreendedores) com o setor público, trazendo benefícios mútuos para a sociedade.  

  

2.1.2.2 Condições para a promoção da inovação na organização 

 

Uma questão que merece ser pontuada diz respeito à transformação das 

organizações para o desenvolvimento de uma cultura da inovação. Entre estas 

transformações, segundo Drucker, está a política gerencial, cuja base deve estar 

assentada nos valores do cliente e em suas decisões sobre a distribuição de sua renda 

disponível. Isso porque, aquilo que é valor para o cliente é sempre algo muito diferente 

do que é valor ou qualidade para o fornecedor, e isso se aplica tanto a uma empresa 

quanto a uma universidade ou hospital (DRUCKER, 2006, p. 33).  

O papel dos líderes, neste contexto, deve ser considerado. Ele consiste em 

promover o incentivo, o suporte, a adoção e a disseminação das práticas inovadoras. 

Para isso, os líderes devem possuir uma postura prática e flexível, ao mesmo tempo 

em que devem saber enfrentar as resistências, que podem ser mais fortes nos projetos 

de inovação que nos “tradicionais”. O papel da liderança está destacado no Guia de 

Boas Práticas australiano sobre inovação no setor público: 

There is a range of factors, tangible and intangible, that set the scene for, and 
support, innovation. Innovation requires a permissive and supportive 
environment in which to flourish. A consistent message from the APS 
[Australian Public Service] leaders interviewed for this Guide was that 
innovation needs to be fostered, recognised and rewarded throughout the 
organisation, both ‘top-down’ and ‘bottom-up’. Many departments and 
agencies already identify innovation as a value or behaviour to be 

                                            
18 Como exemplo, cite-se o Pitch Gov SP, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, que é 
uma iniciativa destinada a encontrar soluções inovadoras para desafios de relevância pública em 
diferentes áreas. A primeira edição do Pitch Gov SP ocorreu em 2015, contemplando as áreas de 
Educação, Facilidades ao Cidadão e Saúde. As secretarias e órgãos participantes listaram os desafios 
e 304 startups apresentaram suas soluções. Após o processo de seleção, 12 empresas foram 
chamadas para implementar seus produtos, iniciando a fase de testes junto ao governo. Extraído de 
http://www.pitchgov.sp.gov.br/. Acesso em 19/05/2017. 
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encouraged, and such statements are given real meaning through executive 
leadership.  
The executive leadership team has primary responsibility for setting the 
philosophy and culture of an organisation and putting in place the policies and 
procedures to facilitate innovation. Experience shows that a leadership team 
that ‘walks the talk’ can be highly motivational; discrepancies between words 
and action are quickly discerned by staff. This action includes ensuring that a 
culture of trust, respect and good communication is embedded in an 
organisation (ANAO, 2009, p. 9). 

 

Além da proatividade e suporte das lideranças, para que se reúnam as 

condições necessárias à promoção da inovação na organização são necessários uma 

cultura que a reconheça, encoraje e até recompense, uma estratégia corporativa 

focada nisso e investimentos em capacitação. A aproximação com o usuário-cidadão 

também é um forte elemento a ser considerado, principalmente em se tratando de 

inovação de serviços.  

Se a inovação tem esse potencial de impactar a qualidade de vida da 

sociedade, é importante considerar a propagação da cultura da inovação no setor 

público para aqueles que o integram e para os cidadãos em geral. Para tanto, anota 

o GPPLab que “a necessária difusão da inovação no setor público envolve muita 

determinação e a compreensão de que a inovação é um processo que se aprende, 

que requer uma mudança de maneira de pensar, abordagem disciplinada e forte 

liderança” (GPPLAB, 2015). No âmbito organizacional, é possível que essa 

disseminação ocorra, por exemplo, por meio da adoção de abordagens inovadoras, 

como o design thinking e os insights comportamentais, bem como a adoção de 

algumas de suas ferramentas e princípios, como a criação de equipes 

multidisciplinares, o foco no ser humano para resolver problemas e melhorar a 

qualidade de vida das pessoas, o otimismo na exploração de opções, etc.  

Peter Drucker enxerga a inovação como uma das competências essenciais 

da organização: 

As competências essenciais diferem de uma organização para outra; de certa 
forma, elas fazem parte da personalidade de cada organização. Mas toda 
organização – não apenas as empresas – necessita de uma competência 
essencial: inovação e de uma forma para registrar e elogiar seu 
desempenho inovativo. Nas organizações que já fazem isso – entre elas 
várias grandes empresas farmacêuticas – o ponto de partida não é o 
desempenho da empresa, é o registro cuidadoso das inovações em todo o 
seu campo durante um determinado período de tempo (DRUCKER, 2009, p. 
99/100).    
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Por sua vez, o UK Design Council informa que é preciso que os servidores 

e gestores públicos possuam compreensão, capacitação, disposição e habilidades 

para desenhar e desenvolver serviços públicos efetivos e centrados no usuário:  

Just saying public services should use design more is not enough, and that 
more needs to be done to ensure local authority officers, service 
commissioners and policymakers have the understanding, capacity, 
willingness and skills to design and develop cost-effective, user-led public 
services (DESIGN COUNCIL, 2015). 

 

Em complemento, para que isso ocorra, o Design Council (2015) faz quatro 

recomendações: 

1) Desenvolver habilidades de design nos servidores, a fim de que tomem 

conhecimento das expertises e princípios do design e os possam aplicar já no início 

do processo de desenho do serviço. 

2) Estimular a formação de redes locais de inovação e envolver as autoridades locais 

nessas redes. 

3) Investir em consultoria e suporte de design. 

4) Inspirar lideranças para o design.   

A OCDE (2014-A, 2014-B e 2015), por sua vez, enumera quatro ações que 

as organizações devem realizar para favorecer a inovação no setor público, 

ressaltando que nenhuma delas deve ser considerada isoladamente, mas devem 

estar integradas e conectadas: 

Ação 1 – Focar nas pessoas 

Nenhum governo consegue construir um país forte e seguro sem servidores 

profissionais, capacitados e inovadores. É preciso empoderar a força de trabalho, 

motivando a exploração de novas ideias e a experimentação de novas abordagens, 

mediante treinamentos, incentivos e recompensas, de forma a fomentar o aprendizado 

e o engajamento. 

Ação 2 – Usar o conhecimento disponível  

Dados, informações e conhecimentos são cruciais para o processo 

decisório e para abastecer a inovação, razão pela qual o seu livre fluxo dentro do setor 

público deve ser facilitado. Gerar e compartilhar ideias, para desenvolver o 

conhecimento e o aprendizado, inclui a identificação das fontes de informações e 

dados, a exploração dos canais de informação e o compartilhamento do conhecimento 

formado, inclusive com o público externo.  

Ação 3 – Trabalhar em conjunto  
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As estruturas e o design da organização devem ser revisitados, para 

possibilitar a criação de espaços de inovação, trabalhos em equipes multidisciplinares 

e a realização de parcerias com organizações do setor privado, sociedade civil e 

academia, para a cocriação dos serviços públicos. 

Ação 4 – Repensar regras e processos 

Deve-se assegurar que as normas e processos não bloqueiem 

oportunidades de inovação e sejam esclarecidas, simplificadas e flexibilizadas, 

buscando um equilíbrio entre a mitigação dos riscos, a proteção dos recursos e a 

capacidade de inovação. Envolve também a experimentação de abordagens para o 

gerenciamento de projetos e o design de serviços públicos. 

 

O ambiente para a inovação no setor público, destacado pela OCDE (2015) 

na figura abaixo, compreende as quatro dimensões mencionadas acima e envolve 

ainda a interação de diversos atores, entre os quais ela cita: os indivíduos inovadores; 

a organização na qual o indivíduo inova; o setor público como um todo, 

compreendendo os vários órgãos; a sociedade como um todo, com a qual o setor 

público irá realizar parcerias:  
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Figura 6: Ambiente para a Inovação no Setor Público. 

 

Fonte: OCDE, 2015. 

 
No aspecto das pessoas, existe essa possibilidade de atrair para a 

organização pessoas com expertise em inovação, mas também é importante capacitar 

os servidores públicos para a prática inovadora. Assim, entre as principais 

competências (core skills) que devem ser desenvolvidas pelos servidores públicos, a 

OCDE (2017-B), com base numa pesquisa realizada pelo Nesta, cita seis que 

considera principais: 
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1) Iteration: prática de desenvolver projetos incrementais e experimentais, com a 

utilização de técnicas iterativas e de protótipos para explorar abordagens; condução 

de testes e experimentos e assunção de riscos, desde que não relativos a tempo ou 

dinheiro. 

2) Data literacy: reconhecer que os dados e informações têm valor e importância; 

assegurar que as decisões são fundamentadas em informações e que elas são 

utilizadas não apenas para medir resultados finais, mas regularmente para gerenciar 

serviços e capturar a qualidade da experiência do usuário; incluir especialistas de 

dados nos projetos, ao invés de realizar consultorias eventuais e apenas comunicar 

os dados e resultados. 

3) User centricity: os servidores públicos devem conhecer as reais necessidades dos 

usuários na formulação de serviços públicos, ao invés de pressupor quais sejam, 

utilizando pesquisas qualitativas e etnográficas para descobrir como eles pensam, 

agem e quais as suas particulares necessidades, além de envolvê-los na cocriação 

dos serviços. 

4) Curiosity: todos têm a capacidade de serem criativos, portanto, é possível que o 

servidor use a curiosidade para buscar novas ideias, novas maneiras de trabalhar e 

novas abordagens, estando aberto ao aprendizado contínuo.  

5) Storytelling: usar narrativas para explicar fatos, opiniões e emoções relacionadas 

aos stakeholders, usando comunicação visual, mídias e métodos interativos, a fim de 

compartilhar experiências e comunicar as mudanças por meio das histórias narradas. 

6) Insurgency: desafiar o status quo e a maneira usual de se fazer as coisas, 

testando processos alternativos e trabalhando com novos e diferentes parceiros, para 

conseguir insights, aumentar a colaboração e desenvolver novas sinergias (OCDE, 

2017-B, tradução nossa).   

A OCDE (2017-B) destaca que o desenvolvimento das habilidades e 

competências acima tem níveis de evolução, que se inicia com a sensibilização (basic 

awareness) e a compreensão geral sobre cada elemento e como pode ser aplicado 

no contexto do setor público; passa pela capacidade emergente (emerging capability) 

que é a utilização das competências inovadoras; e, por fim, a prática regular (regular 

practitioner) com a adoção de cada elemento de forma aprofundada e de maneira 

sistemática no cotidiano do trabalho, tornando os servidores públicos de fato 

inovadores.  
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Para que a comunidade organizacional conheça e se habitue com essas 

competências, discutindo suas possibilidades, motivações e barreiras, a OCDE 

desenvolveu um protótipo de formato de workshop que foi testado pela primeira na II 

Semana de Inovação em Gestão Pública, realizada na ENAP, em Brasília, em 

setembro de 2016. O formato do workshop fornece uma estrutura para que se possa 

explorar as várias questões e oportunidades apresentadas por cada uma das seis 

competências para a promoção da inovação no setor público, gerando reflexão e 

atuando como um recurso para posterior implementação prática.   

Observando-se, assim, que o Brasil foi pioneiro no teste desse workshop, 

percebe-se desde já que a inovação é tema que tem sido pautado na gestão pública 

do país, e por isso passa-se a tratar sobre a adoção da inovação no setor público 

brasileiro, mais precisamente no setor de serviços públicos.  

 

2.1.3 Inovação no serviço público brasileiro 

 

Não é de hoje que se pensa em inovação para a gestão pública no Brasil. 

O então Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE) e a Escola 

Nacional de Administração Pública (ENAP) desde 1996 promovem concursos de 

inovações na gestão pública, à época no contexto da Reforma do Aparelho do Estado, 

como parte de um conjunto de ações implementadas na Administração Pública 

Federal visando estimular e promover a implantação de uma administração pública 

gerencial. Entre os objetivos específicos do concurso estão: i) incentivar a 

implementação de iniciativas inovadoras de gestão, em organizações do Governo 

Federal, que contribuam para a melhoria dos serviços públicos; ii) disseminar soluções 

inovadoras que sirvam de inspiração ou referência para outras iniciativas e colaborem 

para o avanço da capacidade de governo e iii) reconhecer e valorizar servidores 

públicos que atuem de forma criativa e proativa em suas atividades, em benefício do 

interesse público.19 

É certo, porém, que algumas fragilidades próprias do modelo de gestão 

brasileiro induzem à ideia de que a administração brasileira está fadada à mera réplica 

e manutenção do status quo, entre as quais Alketa Peci e Filipe Sobral citam: a 

impunidade e o paternalismo, a preferência por estilos autocráticos de liderança e 

                                            
19 http://inovacao.enap.gov.br/ Acesso em 26/07/2016.  
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controle, a aversão ao risco e o foco imediatista da gestão. Contudo, também 

assinalam os autores que, sendo a administração uma prática voltada para a mudança 

e para a transformação, mesmo em contextos de adversidade cultural, existem 

administradores aptos a guiar suas organizações com eficácia e eficiência, e os 

brasileiros demonstram isso (SOBRAL & PECI, 2013, p. 25).  

Como destaca Richard Dubois, muitos dos desafios históricos do país 

foram superados, permitindo o foco em questões mais complexas e sofisticadas, de 

modo que o setor público possa acompanhar a evolução cada vez mais acelerada da 

sociedade. Para tanto, a necessidade de inovação constante torna-se um pré-requisito 

para a sustentabilidade dos serviços públicos (DUBOIS, 2012, p. 17). 

De fato, os problemas que assolam o país, ainda que advindos de temas 

recorrentes como educação, saúde, habitação, segurança pública e transporte, 

possuem dimensões diferentes de outrora, maior complexidade e causas 

multidisciplinares, e por isso também não podem ser superados pelos mesmos 

instrumentos. A demanda por soluções ficou ainda mais evidente a partir das 

manifestações de junho de 2013, que, conforme destaca Roberto Agure: 

(...) iluminaram o descompasso entre a aceleração da demanda por serviços 
e políticas públicas de qualidade, proveniente de uma sociedade articulada 
em rede e a capacidade de resposta de um setor público sem canais efetivos 
de colaboração, anestesiado por uma visão burocrática, hierárquica e 
segmentada das questões (AGURE, 2014, p. 23). 

 

Para enfrentar estes problemas, então, é preciso que os servidores 

públicos estejam preparados e capacitados, mediante o desenvolvimento de 

competências que favoreçam a formação de uma cultura da inovação. A cultura 

inovadora, neste contexto, tem o objetivo de instigar os servidores a uma atuação em 

consonância com a inexorável realidade em mudança acelerada.   

Como observam Roberto Agune e outros (2014, p. 24), “(...) as mudanças 

ocorridas na sociedade contemporânea e a sofisticação da agenda governamental 

vão exigir do funcionário público modelos mentais e competências totalmente 

diferentes do que a eles temos ensinado até aqui”. Por isso é que o autor defende que 

a disciplina de inovação esteja no cerne dos programas de capacitação, sugerindo 

ainda a inclusão de novas disciplinas como “design thinking para ambientes 

governamentais” e “design de serviços públicos” (AGUNE et al., 2014, p. 25-26).   
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Muitas iniciativas no sentido da melhoria na qualidade do atendimento, da 

racionalidade dos gastos e do aprimoramento da gestão pública brasileira têm se 

popularizado.  

O governo federal tem adotado medidas legais no sentido da simplificação 

do atendimento público realizado ao cidadão, como, por exemplo, as diretrizes e a 

alteração de procedimentos para a simplificação do atendimento público instituídas 

pelo Decreto n. 6.932, de 11 de agosto de 2009, que institui também a “Carta de 

Serviços ao Cidadão”.  

Segundo o referido Decreto (art. 11), a Carta de Serviços ao Cidadão tem 

por objetivo informar o cidadão dos serviços prestados pelo órgão ou entidade, as 

formas de acesso a esses serviços e os respectivos compromissos e padrões de 

qualidade de atendimento ao público, devendo ser elaboradas e divulgadas por todos 

os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal que prestam serviços à 

sociedade, direta ou indiretamente.  

Dando continuidade a essa iniciativa, em fevereiro de 2015, foi lançado pelo 

governo federal o Programa Bem Mais Simples20, que visa diminuir a burocracia nos 

negócios, melhorar a eficiência da gestão pública e simplificar e agilizar a prestação 

dos serviços públicos por meio de seis diretrizes21: i) eliminar exigências que se 

tornaram obsoletas com a evolução tecnológica; ii) unificar o cadastro e a identificação 

do cidadão; iii) garantir o acesso a diferentes serviços públicos em um só lugar; iv) 

guardar informações dos cidadãos para consultas; v) resgatar a confiança no cidadão, 

substituindo documentos por declarações pessoais; vi) não exigir do cidadão e da 

empresa informações que o Estado já possua.22  

Um dos primeiros passos do programa direcionado a diminuir o tempo de 

abertura e fechamento de empresas foi o lançamento do Portal Empresa Simples, que 

possibilitou a baixa automática de empresas, retirando a obrigatoriedade de 

apresentação das certidões negativas de débitos tributários, previdenciários e 

trabalhistas nas juntas comerciais para a baixa de registros e inscrições, que agora 

                                            
20 O Programa Bem Mais Simples Brasil foi instituído pelo Decreto n. 8.414, de 26 de fevereiro de 2015. 
21 O Decreto n. n. 8.414, de 2015, em seu art. 2º, §2º, também repisa e adota as diretrizes já dispostas 
no Decreto n. 6.982, de 2009.  
22 Fonte: <http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2016/02/bem-mais-simples>. Acesso em 
17/05/2017.  
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ocorre imediatamente após o encerramento das operações das micro e pequenas 

empresas.23 

Caminhando no sentido das iniciativas de governo eletrônico, 

recentemente, no final do ano de 2016, o governo federal laçou a Plataforma de 

Cidadania Digital, estabelecida pelo Decreto n. 8.936, de 19 de dezembro de 2016. 

Referido decreto dispõe sobre a oferta dos serviços públicos digitais, no âmbito dos 

órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional. Segundo seu art. 1º, a Plataforma de Cidadania Digital tem as seguintes 

finalidades:  

I - facultar aos cidadãos, às pessoas jurídicas e a outros entes públicos a 
solicitação e o acompanhamento dos serviços públicos sem a necessidade 
de atendimento presencial; 
II - implementar e difundir o uso dos serviços públicos digitais aos cidadãos, 
às pessoas jurídicas e a outros entes públicos, inclusive por meio de 
dispositivos móveis; 
III - disponibilizar, em plataforma única e centralizada, mediante o nível de 
autenticação requerido, o acesso às informações e a prestação direta dos 
serviços públicos; 
IV - simplificar as solicitações, a prestação e o acompanhamento dos serviços 
públicos, com foco na experiência do usuário; 
V - dar transparência à execução e permitir o acompanhamento e o 
monitoramento dos serviços públicos; e 
VI - promover a atuação integrada e sistêmica entre os órgãos e as entidades 
envolvidos na prestação dos serviços públicos.  

 

A Plataforma de Cidadania Digital é composta, segundo o Decreto (art. 3º), 

pelo Portal de Serviços do Governo Federal, disponível em www.servicos.gov.br, sítio 

eletrônico oficial para a disponibilização de informações e o acesso a serviços 

públicos. A ideia é estabelecer um mecanismo de acesso digital único do usuário aos 

serviços públicos, com nível de segurança compatível com o grau de exigência, 

natureza e criticidade dos dados e das informações pertinentes ao serviço público 

solicitado, centralizando assim o canal de comunicação com o cidadão.  

Ademais, o Portal de Serviços deve conter ferramenta de solicitação e 

acompanhamento dos serviços públicos, bem como ferramenta de avaliação da 

satisfação dos usuários em relação aos serviços públicos prestados, além de painel 

de monitoramento do desempenho dos serviços, informando o volume de solicitações, 

o tempo médio de atendimento e o grau de satisfação média dos usuários. Isso 

                                            
23 Fonte: <http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/04/programa-bem-mais-simples-menos-
burocracia-no-ambiente-de-negocios> Acesso em 17/05/2017.  
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significa que o acompanhamento, monitoramento e avaliação constantes estão 

previstos na ferramenta.  

De se destacar que a conectividade da era digital, com a existência de 

redes globais, internet e smartphones, representa uma mudança também na forma 

como as organizações públicas trabalham e se comunicam com os cidadãos. Por esta 

razão, o Decreto n. 8.936, de 2016, entre outras iniciativas do governo federal, vai ao 

encontro das novas tecnologias e mecanismos que buscam facilitação de acesso do 

usuário aos serviços públicos, o que tem o potencial de aprimorar a relação Estado-

cidadão.   

O governo federal também tem apoiado a instituição de laboratórios de 

inovação em governo, entre os quais podem ser citados a Rede InovaGov, que reúne 

representantes do setor público, setor privado, sociedade civil, terceiro setor e 

academia, e o G.NOVA, laboratório de inovação da ENAP. São criações muito 

recentes, inauguradas no segundo semestre de 2016, porém com potencial de 

geração de inovação no setor público e formação de parcerias muito forte. Na iniciativa 

privada, citamos como exemplo o WeGov24, espaço de aprendizado em governo 

destinado a transformar a realidade da gestão pública brasileira a partir do 

empoderamento dos agentes públicos. 

Iniciativas estaduais e municipais também são observadas. O Governo do 

Estado de São Paulo, por exemplo, foi pioneiro em adotar uma política de Gestão do 

Conhecimento e Inovação, formalizada por meio do Decreto Estadual n. 53.963, de 

21 de janeiro de 2009. Referida política teve como resultado os seguintes projetos 

(AGUNE et al., 2014): 

a) instituição da Rede Paulista de Inovação em Governo (www.igovsp.net), ambiente 

web de qualificação, colaboração e interação, voltado para funcionários de governo; 

b) instituição do primeiro portal nacional de governo aberto, o Governo Aberto SP 

(http://www.governoaberto.sp.gov.br), que tem como objetivo disponibilizar para a 

sociedade, via Internet, em formato aberto, cópias de bases de dados e de 

informações não sigilosas e de acesso irrestrito dos órgãos e entidades da 

Administração Pública Estadual; 

c) convênio para montagem do primeiro Laboratório de Inovação em Governo 

(http://igovsp.net/sp/igovlab-2/) na administração pública, para atender a demandas 

                                            
24 Vide: < http://www.wegov.net.br/>. 
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de capacitação de servidores para a inovação, abrangendo metodologias e técnicas 

colaborativas para a resolução de problemas complexos, tais como design thinking; 

oficinas para a resolução de problemas concretos do âmbito da atuação 

governamental estadual e municipal; apoio à gestação, lançamento e maturação de 

projetos.  

Como se vê, existem iniciativas tanto no âmbito do governo federal, quanto 

do estadual, buscando conhecer e aplicar abordagens de inovação, no intuito não 

apenas de dotar o cidadão de serviços mais acessíveis, como também de se 

reformular internamente, com gestão do conhecimento, organização de redes, 

informação aberta e laboratórios de inovação, disseminando assim a cultura da 

inovação no ambiente organizacional.   

 

 

2.2 CONCEITOS DE “SERVIÇO” E DE “SERVIÇO PÚBLICO” 

 

2.2.1 Conceito de “serviço” 

 

Considerando que a presente pesquisa restringe-se ao estudo das 

contribuições da adoção da abordagem do design thinking nos serviços públicos, cabe 

pontuar o que se entende por “serviço” e “serviço público”.  

O Marketing define os serviços como “ações, esforços ou desempenhos” 

(HOFFMAN, 2013, p. 6). Diferenciam-se dos bens, que são “objetos, dispositivos ou 

coisas” principalmente em razão do elemento da intangibilidade. Com efeito, serviços 

são predominantemente intangíveis, ou seja, não possuem substância física. Em 

virtude dessa característica, o conhecimento do serviço é obtido por meio da 

experiência de se receber um serviço real, razão pela qual o julgamento sobre eles é 

mais subjetivo que objetivo (HOFFMAN, 2013). 

Outra característica dos serviços é a inseparabilidade, isto é, sua produção 

e consumo ocorrem simultaneamente. A heterogeneidade, por sua vez, refere-se à 

variação do desempenho do serviço para de uma transação para outra. De fato, como 

é realizado em interações, a variabilidade é inerente ao processo de prestação do 

serviço. Por fim, a perecibilidade significa que os serviços não podem ser guardados 

ou sua utilização reaproveitada (HOFFMAN, 2013).     
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Um aspecto que se destaca nos serviços é que o elemento humano é muito 

presente, gerando impacto relevante atitudes como empatia, atenção, 

comunicabilidade, flexibilidade, cordialidade, entre outras, nos pontos de contato entre 

clientes e prestadores de serviços. 

Tennyson Pinheiro e Luis Alt destacam a complexidade que envolve os 

serviços, na medida em que muitas são as variáveis que precisam ser administradas 

e orquestradas. Para os autores, “serviço é um sistema complexo de interações que 

acontecem entre pessoas ou entre pessoas e máquinas, ao longo de determinado 

período de tempo” (PINHEIRO, 2011, p. 133). Cada uma dessas interações possui 

relevância na experiência final percebida pelo cliente, de modo que o serviço pode 

variar conforme o momento em que ocorre, o humor das pessoas envolvidas, seu 

perfil, disposição, conhecimento, entre diversas outras variáveis.  

Posto o que se entende por serviço, cabe fazer uma breve contextualização 

sobre o papel dos serviços na economia atual25. Embora o Marketing diferencie bens 

e serviços, como visto acima, atualmente os bens dependem cada vez mais dos 

serviços para existir. Por esta razão, surgiu em 2004, uma corrente conhecida como 

Service Dominant Logic ou Lógica-Serviço Dominante (SDL), a qual entende que a 

economia foi dominada pelos serviços, e que os bens, na verdade, são apenas 

mecanismos de distribuição de serviços, não existindo distinção entre um e outro, mas 

sim uma interrelação (PINHEIRO, 2015, p. 141-152). Ainda que a lógica centrada nos 

bens, herdada da Revolução Industrial, pareça continuar imperando como um valor 

para o cidadão comum, conscientemente ou não, essa lógica foi alterada. 

  A SDL, então, entende o serviço como o centro do sistema econômico e, 

portanto, a inovação vai se apresentar no conceito do “valor em uso”, ao invés do valor 

na propriedade. O conceito de serviço, para a SDL, assim, é um conceito ampliado: 

Segundo a SDL, “serviço” é a aplicação de competências (conhecimentos e 
habilidades) de uma entidade em benefício dela mesma ou de outra. E essa 
aplicação, para que gere um benefício, deve fazer com que a entidade se 
sinta melhor depois que o serviço lhe foi prestado. Grosso modo, serviço é 
todo processo que é iniciado e executado por ou para uma entidade e que, 
por consequência disso, a faz experimentar um estado posterior de satisfação 
(Maurício Manhães, citado por PINHEIRO, 2011, p. 150).  

 

                                            
25 De se destacar que, no Brasil, o setor de serviços é responsável por mais de 68% do PIB e, em 
países desenvolvidos, o número chega a ultrapassar os 80% (PINHEIRO, 2011, p. 141). 
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Entre as 10 premissas fundacionais (FP) do SDL, estão que: o serviço é a 

base fundamental da troca (FP 01); o cliente é sempre um cocriador de valor (FP 06); 

o valor é sempre única e fenomenologicamente determinado pelo beneficiário (FP 10). 

Essas premissas aproximam o serviço com as bases conceituais do Design, 

analisadas nos próximos tópicos, já que, como se verá, existe uma preocupação 

holística com a experiência do ser humano.  

Dessa forma, “as reais inovações de serviços são aquelas que adequam 

processos para que sirvam pessoas” e, “para que um serviço tenha chance de ser 

inovador, ele deve antes alcançar premissas básicas de uso e confiabilidade” 

(PINHEIRO, 2011, p. 154).  

Stephen Anderson (2007) elaborou uma pirâmide de vai de tarefas (tasks) 

a experiências (experiences) para pontuar que temos que parar de fazer design para 

suportar tarefas e passar a fazer design para suportar experiências. Neste percurso 

da tarefa à experiência, que vai do funcional ao que é significativo, o autor expõe que 

é muito difícil as organizações cruzarem a linha da conveniência: 
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Figura 7: Pirâmide de Tarefas a Experiências 

 

Fonte: Stephen Anderson, 2007. 

 
 Tennyson Pinheiro e Luis Alt aduzem que, no Brasil, alguns serviços do 

setor público sequer entrariam na pirâmide (PINHEIRO, 2011, p. 155). Com essa 

afirmação, passa-se a tratar do que se entende por serviço público.  
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2.2.2 Conceito de “serviço público” 

 

Quando se fala em serviço público, importa trazer à baila o entendimento 

dos teóricos do direito administrativo sobre o tema. A definição não é uníssona, 

tampouco estanque, advertindo Odete Medauar que, “no tocante ao serviço público, 

o saber quando e por que uma atividade é considerada serviço público se coloca no 

plano da concepção política dominante, da concepção sobre o Estado e seu papel” 

(MEDAUAR, 1992, p. 109).  

Define a administrativista, muito objetivamente, que serviço público é “o 

serviço prestado ao público”. E acrescenta informando que “no momento em que a 

atividade de prestação recebe a qualificação de serviço público, consequências 

advêm, mesmo que fornecida por particulares” (MEDAUAR, 1992, p. 110). Com efeito, 

diversas são as formas de prestação do serviço público: em monopólio, 

concorrentemente com particulares; gestão direta; gestão por particulares; por 

delegação, autorização, permissão, concessão (MEDAUAR, 1992, p. 109). 

A jurista enumera ainda os elementos comuns às atividades qualificadas 

como serviço público, quais sejam:  

a) o vínculo orgânico com a administração, o que não significa necessariamente 

atividade prestada por órgão público, mas sim que: i) há presunção de serviço público 

quando a atividade é exercida pelo poder público; se exercida por ente privado, a 

presunção é de atividade privada; ii) há uma relação de dependência entre a atividade 

e a administração, pois a atividade é de responsabilidade da administração, logo ela 

tem parte preponderante na organização da atividade26; 

b) quanto ao regime jurídico, a atividade de prestação é submetida total ou 

parcialmente ao direito administrativo; não há serviços públicos submetidos 

exclusivamente ao direito privado (MEDAUAR, 1992, p. 110). 

O conceito amplo definido por Hely Lopes Meirelles traz consigo esse 

vínculo com a administração informado por Odete Medauar, ao dispor que serviço 

público é "todo aquele prestado pela Administração ou por seus delegados, sob 

normas e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias 

da coletividade, ou simples conveniências do Estado" (MEIRELLES, 2016). 

                                            
26 A Constituição Federal de 1988 fixa o vínculo orgânico, ao dispor, no caput do art. 175, que incumbe 
ao poder público a prestação de serviços públicos, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão. 



58 
 

Para fins do presente trabalho, a conceituação ampla de serviço público é 

suficiente para o esclarecimento da pesquisa, razão pela qual será a adotada, sem 

adentrar no mérito das demais conceituações estritas sobre o tema no direito 

administrativo, até porque as conceituações trazidas pela legislação ordinária, 

expostas a seguir, complementam a compreensão do tema.  

Com efeito, na legislação ordinária também é possível encontrar definições 

do que seja serviço público. A Constituição Federal de 1988, embora mencione os 

serviços públicos em diversas passagens27, não chega a conceituá-lo.  

O Decreto n. 8.936, de 19 de dezembro de 2016, considera serviço 

público a “ação dos órgãos e das entidades da administração pública federal para 

atender, direta ou indiretamente, às demandas da sociedade relativas a exercício de 

direito ou a cumprimento de dever” (art. 2º, inciso I). Já o serviço público digital é 

entendido como o serviço público cuja prestação ocorra por meio eletrônico, sem a 

necessidade de atendimento presencial (art. 2º, inciso II). O usuário, por sua vez, é a 

pessoa física ou jurídica que demanda um serviço público e o gestor o órgão ou 

entidade da administração pública federal responsável pela oferta do serviço ao 

usuário (art. 2º, incisos III e IV).  

Para a implementação do referido decreto, o Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão (MP), com o apoio da Casa Civil da Presidência da 

República e da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), passou a mapear 

os serviços públicos de atendimento prestados pela Administração Pública Federal, 

estabelecendo os conceitos e os requisitos do que se entende por serviços públicos 

de atendimento. Segundo o MP, serviços públicos de atendimento são os 

“processos normatizados que realizam a entrega de um produto ou benefício a um 

usuário, diretamente ou por meio de intermediários, a partir de uma ou mais interações 

entre poder público e usuários” 28.  

Para que um determinado processo seja considerado um serviço público 

de atendimento é preciso que atenda, então, aos seguintes requisitos, presentes no 

conceito e detalhados a seguir: 

                                            
27 A Constituição Federal de 1988 arrola atividades como sendo serviços públicos, por exemplo, nos: 
art. 21, item XI – serviços telefônicos, telegráficos, de transmissão de dados; item XII - serviços de 
radiodifusão sonora, de sons e imagens; XIII - serviços e instalações de energia elétrica; art. 30, V, o 
transporte coletivo, que tem caráter essencial. 
28 Informações fornecidas por email pelo MP.  



59 
 

a) Padronização e Governança: obediência a um processo normativo 

para atendimento do usuário e definição prévia das regras e dos 

procedimentos do processo de prestação por um órgão responsável, 

mesmo que não o execute diretamente; 

b) Individualização: atendimento a um usuário final individualizado, 

podendo ser uma pessoa física ou jurídica de direito público ou 

privado; 

c) Impacto: mudança entre a situação anterior e posterior à prestação 

do serviço do usuário;  

d) Competência: relacionamento entre a prestação do serviço e a 

atividade-fim da instituição; 

e) Interação: envolvimento da instituição pública com o usuário, ou seu 

representante, por meio de um canal de atendimento (seja ele 

presencial ou não); 

f) Suficiência: a atividade encerra-se com a prestação de um serviço ou 

entrega de um produto ao usuário não requerendo a complementação 

por processos posteriores; 

g) Finalidade: garantia de um direito ou a prestação de um dever ao 

usuário. 

A conceituação de “serviço público de atendimento”, que não se confunde 

com o próprio atendimento, é relevante, pois os serviços que serão examinados na 

presente pesquisa estão limitados aos serviços públicos de atendimento, de modo que 

a definição do escopo da pesquisa passa por este exame.     

Por fim, cabe destacar o aspecto relacional dos serviços, sejam eles 

públicos ou não. Como traz Tennyson Pinheiro, “serviços são relacionamentos, o que 

os torna pessoal” (2015, p. 25). E, quando se trata de serviço público, esse elemento 

relacional é com o cidadão, usuário do serviço. Odete Medauar acrescenta: “a 

concepção de serviço público pode ser visualizada como instrumento substancial de 

integração do indivíduo no Estado” (MEDAUAR. 1992, p. 113).  

O design thinking e o design de serviços, explicados a seguir, têm o intuito 

de fortalecer esse elemento relacional entre provedor de serviços e usuário, a fim de 

que a construção do serviço seja realizada com foco nas pessoas nele envolvidas, 

para que o resultado esteja mais próximo de suas demandas. Sendo assim, passa-se 

a tratar das duas abordagens.    
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2.3 DESIGN THINKING 

 

2.3.1 Breve histórico e conceito 

 

Antes de entrar no tema do design thinking, é importante alinhar o que se 

entende por design. O termo “design” tem sido relacionado à estética, à aparência, à 

arte e até ao elitismo. Assinalam Tennyson Pinheiro e Luis Alt que “a maioria das 

pessoas vê o Design como uma disciplina meramente responsável pelo 

embelezamento das coisas e com uma tímida importância na geração de valor para o 

negócio” (2011, p. 25).  

Contudo, destacam os autores que o design está longe de ser capaz de 

apenas dar forma e beleza, mas se trata do “ato de transformar uma situação existente 

em uma situação preferida” (2011, p. 26). Para eles, o objetivo do design é garantir 

que uma oferta seja percebida pelas pessoas como algo de alto valor para suas vidas, 

e para tanto é preciso cuidar da maneira como as coisas são concebidas, seu 

propósito e como funcionam (2011, p. 26). Steve Jobs também compreende assim: 

“Design não é apenas o que parece e o que se sente. Design é como funciona” (citado 

por PINHEIRO, 2015, p. 4).  

Adriana Melo e Ricardo Abelheira (2015, p. 18), por seu turno, trazem a 

seguinte definição: 

Design é projeto, e está presente no ponto de contato entre um 
produto/serviço/marca e seu usuário. Trabalha a funcionalidade e a forma, 
otimizando a relação do homem com o produto ou o serviço. (...) Além de 
administrar recursos e contexto visando a um objetivo, que também é comum 
a projetos, design tem forma em sua essência. (...) A forma deve seguir uma 
função, um propósito, uma estratégia. Deve atender a requisitos emocionais, 
psicológicos, ergonômicos, técnicos, funcionais e de negócio (MELO, 2015, 
p. 18). 

 

Se, como foi dito no item 1 deste Capítulo 2, inovação é valor percebido 

pelas pessoas, o design desempenha então importante papel para impulsionar a 

inovação, já que trata de construir valor com e para as pessoas, importando-se em 

como os produtos e serviços lhes são fornecidos, qual seu propósito e função.  

Interessante notar que, embora a definição de design abranja essa 

orientação para as pessoas, ela nasceu no contexto da Revolução Industrial, cuja 

preocupação com o ser humano era relegada à sua contribuição na máquina de 

produção (PINHEIRO, 2015), ou seja, não era elemento considerado para fins do 
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negócio. Por esta razão, à época, a ausência de pensamento criativo não era um 

problema, já que a demanda existia independentemente dele.  

O design surge então na Escola de Bauhaus, na Alemanha, em 1919, como 

forma de fomentar o humanismo e a criatividade nos setores industriais (PINHEIRO, 

2015), aproximando a arte da indústria de maneira a gerar real valor social e 

econômico. A Bauhaus estimulava não apenas a construção de coisas mais belas, 

mas que fossem também mais funcionais e adaptáveis às pessoas, pregando assim 

o equilíbrio entre a usabilidade e a beleza (PINHEIRO, 2011).   

A Bauhaus foi fechada pelos nazistas e nas décadas que se seguiram o 

termo design foi reduzido à conotação estética.  

O design thinking, então, irá resgatar esses elementos originais do design 

para aplicá-los na estratégia do negócio, de forma a criar impacto positivo para as 

pessoas.  

Embora não se saiba ao certo quem criou o termo “design thinking”, ele foi 

mencionado pela primeira vez em 1992, num artigo escrito por Richard Buchanan, 

renomado professor da Universidade Carnegie Mellon, chamado “Wicked Problems in 

Design Thinking” (PINHEIRO, 2011; 2015; MELO, 2015). O autor cita neste artigo 

quatro frentes de evolução do design, que já não permitem que o mesmo fique restrito 

a uma disciplina, e sim ganhe o potencial de abordagem. Entre elas, está o design 

aplicado a serviços, trazendo para o desenho de processo o seu pensamento holístico 

e o foco nas pessoas (PINHEIRO, 2011, 48). 

Em 1995, a KISD (Koln International School of Design) inaugura o primeiro 

curso de Design de Serviços, voltado para a aplicação do design thinking na 

construção de estratégias de serviços (PINHEIRO, 2011, p. 48).  

Em 1999, Rolf Faste, professor de Stanford, definiu e popularizou o 

conceito de design thinking como forma de ação criativa. O termo foi adaptado à 

Administração por David M. Kelley, colega de Rolf Faste em Stanford e fundador da 

IDEO, empresa de consultoria de design americana que é a maior formadora de 

opinião sobre o tema (MELO, 2015, p. 29). Tim Brown, CEO da IDEO, tornou-se o 

evangelizador do assunto (BROWN, 2010, p. 6).   

A partir de então, o design thinking passou a ser difundido até que, em 

2006, torna-se protagonista no Fórum Econômico de Davos, no qual líderes mundiais 

discutiram temas como criatividade, inovação e estratégias de design em mais de 22 

sessões. O design foi aceito como um novo modelo de pensamento, mais adequado 
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para lidar com a complexidade do mundo atual no âmbito dos negócios e também em 

áreas como saúde, educação e habitação (PINHEIRO, 2011, p. 50).  

Em razão da importância adquirida pelo design e da evolução natural que 

houve entre fazer design e pensar design é que Tim Brown informa que ele não é mais 

exclusividade dos designers (BROWN, 2010, p. 7). Essa concepção de que qualquer 

pessoa pode ser um “design thinker” é também compartilhada pelos demais autores 

que tratam do assunto, bastando que, para isso, as pessoas sejam colocadas à frente 

dos processos e projetos, ou seja, que se aborde as coisas sob uma ótica diferente: a 

ótica das pessoas (PINHEIRO, 2011; 2015; MELO, 2015).  

O design thinking, como o próprio nome propõe, é uma forma de pensar o 

design. Não se trata, assim, de uma metodologia, mas de um modelo mental, uma 

atitude. Para Tennyson Pinheiro: 

Uma metodologia tem entradas, saídas e controles. Além disso, segue um 
curso de execução. Afirmar que design é uma metodologia significa reduzi-lo 
a uma forma mecânica e previsível de endereçar problemas. Considerando 
que grande parte do foco da prática de design reside em gerar variação, uma 
metodologia de design é o mesmo que não ter design nenhum (PINHEIRO, 
2015, p. 12). 

 

No mesmo sentido, informa Tim Brown que “o pensamento linear se refere 

a sequências; os mapas mentais se referem a conexões” (BROWN, 2010, p. 8) e, 

assim sendo, o mapa mental é tudo que um design thinker precisa para entender o 

ponto de vista das pessoas. Ainda nas palavras de Tim Brown, “o design thinking é 

uma mentalidade incorporada – incorporada em equipe e projetos, com certeza, mas 

também em espaços físicos de inovação” (BROWN, 2010, p. 33). A conexão com as 

pessoas é que vai possibilitar o processo. Portanto, “mais do que uma metodologia, 

Design Thinking é um novo jeito de pensar e abordar problemas. Um novo modelo 

mental” (PINHEIRO, 2011, p. 5). 

Tennyson Pinheiro e Luis Alt aduzem que “Design Thinking é sobre 

pessoas”, “sobre endereçar problemas complicados com um olhar profundamente 

contagiado pela perspectiva de quem enfrenta esses problemas todos os dias” 

(PINHEIRO, 2011, p. 41).  

A partir das proposições de Tim Brown (2008; 2010) e Tennyson Pinheiro 

(2011; 2015), podemos então definir o design thinking como uma abordagem de 

inovação com foco no ser humano.  
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A missão do design thinking, como anota Tim Brown, é “traduzir 

observações em insights, e estes em produtos e serviços para melhorar a vida das 

pessoas” (BROWN, 2010, p. 46). É converter necessidade em demanda, para utilizar 

a expressão de Peter Drucker (citado por BROWN, 2010, p. 37). 

O design thinking busca o equilíbrio entre três facetas: i) desejabilidade: o 

que é desejável para as pessoas; ii) viabilidade: financeiramente viável e iii) 

praticabilidade: possível de ser produzido ou implementado (PINHEIRO, 2011; 

BROWN 2010). Tim Brown identifica esses três pontos como restrições que devem 

ser aceitas e avaliadas pelo design thinker para que as articule de forma harmoniosa. 

Isso não significa que as restrições tenham peso igual, mas que serão repensadas 

durante todo o projeto (BROWN, 2010, p. 18-19). 

Importante considerar, contudo, que o ponto de partida é a desejabilidade, 

ou seja, aquilo que faz sentido para as pessoas, as necessidades humanas 

fundamentais. É a desejabilidade que vai orientar o processo do design thinking a se 

distanciar do status quo (BROWN, 2010, p. 19). As necessidades serão, então, 

transformadas em demanda para a equipe de projeto.  

A figura a seguir ilustra a interação entre essas três facetas do design 

thinking (desejabilidade, viabilidade e praticabilidade) aplicadas à inovação de 

serviços; o design thinking se situa no centro, onde está a inovação do serviço, porém 

o processo começa pela desejabilidade: 
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Figura 8: Integração entre as dimensões do design thinking. 

 

Fonte: Elogroup. 

 

 
2.3.2 Pilares do design thinking: empatia, colaboração e experimentação 

 

A literatura sobre design thinking é uníssona em afirmar esses três pilares 

que sustentam a abordagem: a empatia, a colaboração e a experimentação 

(PINHEIRO, 2011; BROWN, 2008, 2010; MELO 2015).  

 

2.3.2.1 Empatia 

 

Segundo Tim Brown, empatia é “a tentativa de ver o mundo através dos 

olhos dos outros, de compreender o mundo por meio das experiências alheias e de 

sentir o mundo por suas emoções” (BROWN, 2010, p. 47).  

Tennyson Pinheiro e Luis Alt, por sua vez, assim conceituam o termo: 

Empatia é o nome que se dá à habilidade que possuímos de compreender e 
vivenciar os sentimentos de outras pessoas. Essa é uma capacidade natural 
do ser humano, mas como toda habilidade, para que seja útil, deve ser 
praticada constantemente e aprimorada (PINHEIRO, 2011, p. 57). 
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É o que os autores chamam de “arte de conhecer o público” (PINHEIRO, 

2011, p. 51), o que requer grande esforço de observar, conhecer e compreender as 

pessoas. “O olhar empático do Design Thinking nos permite atacar um problema 

utilizando novos pontos de vista e com isso trabalhar em ideias que, antes de 

mergulharmos na mente das pessoas, não estavam disponíveis” (PINHEIRO, 2011, 

p. 59). 

Ainda como destacam os autores, é importante ter em mente que conhecer 

o universo das pessoas não significa buscar respostas diretas, mas principalmente ir 

atrás das perguntas corretas. Isso porque nem sempre as pessoas conseguem 

verbalizar tudo o que pensam, em virtude das restrições que possuem de ordem 

neurológica, cultural e individual (PINHEIRO, 2011, p. 63). Sobre este ponto, Tim 

Brown observa que é preciso que as questões formuladas identifiquem o que ele 

chama de necessidades latentes, que são as “necessidades que podem ser críticas, 

mas que as pessoas podem não ser capazes de articular” (BROWN, 2010, p. 50).   

 Ademais, alerta Tim Brown que a empatia é o hábito mental de pensar nas 

pessoas como pessoas, não como “ratos de laboratório ou desvios-padrão”, para 

utilizar suas palavras (2010, p. 46). Explica o autor que: 

Se formos “tomar emprestada” a vida dos outros para inspirar novas ideias, 
precisamos começar reconhecendo que seus comportamentos 
aparentemente inexplicáveis representam diferentes estratégias para lidar 
com o mundo confuso, complexo e contraditório no qual as pessoas vivem 
(BROWN, 2010, p. 47). 

 
Assim, ele expõe que o exercício de empatia deve envolver três camadas: 

o funcional, o cognitivo e o emocional (BROWN, 2010, p. 46-52).  

O funcional busca conhecer o ambiente em que o indivíduo está inserido e 

as experiências que ele vive neste ambiente. A saída de campo e a técnica de fazer 

a jornada do usuário (jornada de um serviço, por exemplo) são formas de vivenciar a 

experiência e assim extrair os insights para a mudança. O comportamento das 

pessoas pode “dar valiosas dicas sobre suas necessidades não atendidas” (BROWN, 

2010, p. 39). Essa camada diz respeito ao que as pessoas fazem.  

O cognitivo, por outro lado, não é aquilo que se apreende com a observação 

dos comportamentos ou a experimentação, como o funcional, mas que está na 

mentalidade das pessoas. É o que elas pensam. Sobre esse ponto, Tim Brown aduz 

que é importante “ajudar as pessoas a articular as necessidades latentes que podem 

nem saber que têm; esse é o desafio dos design thinkers” (BROWN, 2010, p. 38).     



66 
 

Quanto ao emocional, o autor expõe que a compreensão deve questionar 

o que os afeta, o que os motiva. Portanto, alcança o nível do que as pessoas sentem.   

Tim Brown pontua ainda que, além do indivíduo, deve-se analisar suas 

interações grupais, ou seja, “estender nossa compreensão às interações sociais das 

pessoas nos grupos e às interações entre os próprios grupos” para compreender os 

efeitos de grupo (BROWN, 2010, p. 53).     

 

2.3.2.2 Colaboração 

 

A colaboração no design thinking envolve a criação coletiva. Como aduzem 

Tennyson Pinheiro e Luis Alt, “a diversidade presente na coletividade gera um 

potencial criativo bem maior do que o de um gênio sozinho” (PINHEIRO, 2011, p. 99).  

Assim, é relevante que sejam criadas no processo equipes 

interdisciplinares, no sentido de alocar pessoas com diversas formações e vindas de 

uma multiplicidade de áreas, mas que estejam dispostas a colaborar entre diferentes 

disciplinas, ou seja, em ir além da sua especialidade. Isso é o que distingue uma 

equipe interdisciplinar de uma equipe multidisciplinar, segundo Tim Brown: 

Em equipe multidisciplinar, cada pessoa defende a própria especialidade 
técnica e o projeto se transforma em uma prolongada negociação entre os 
membros da equipe, provavelmente resultando em concessões a 
contragosto. Em uma equipe interdisciplinar, todos se sentem donos das 
ideias e assumem a responsabilidade sobre elas (BROWN, 2010, p. 27). 

 
Além da equipe do projeto, o design thinking sustenta que devem ser 

envolvidos todos os stakeholders impactados, inclusive os usuários. Na aplicação do 

design thinking em serviços, aduzem Marc Stickdorn e outros que:   

Para obter soluções holísticas e sustentáveis, é crucial incluir todos os 
principais stakeholders e trabalhar com equipes interdisciplinares compostas 
por usuários, funcionários e gestores, assim como engenheiros, designers e 
outros stakeholders envolvidos tanto no design de serviços quanto no 
processo de prestação de serviços (STICKDORN et al., 2014, p. 133). 

 
Inserir os usuários em processos de cocriação permite “antecipar 

problemas, contornar barreiras de aceitação e gerar resultados mais alinhados com a 

expectativa dessas pessoas, aumentando os potenciais de adoção e uso” (PINHEIRO, 

2011, p. 102). No mesmo sentido, informam Marc Stickdorn e outros que: 

(...) a cocriação durante o processo de design facilita uma boa interação entre 
os stakeholders durante a prestação do serviço – algo que é essencial para 
a sustentabilidade da satisfação tanto de usuários quanto de funcionários. 
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Com a cocriação, os usuários têm a chance de agregar valor a um serviço. 
Quanto mais envolvido um usuário estiver na prestação do serviço, maior é a 
chance de que esse serviço evoque copropriedade, o que, por sua vez, 
resultará em uma maior fidelização de usuários/clientes e em maior 
envolvimento a longo prazo (STICKDORN et al., 2014, p. 41). 

 

Cabe neste ponto mencionar que a colaboração é também uma das 

características da teoria da ação dialógica. Sobre o assunto, Paulo Freire (2011, p. 

227) expõe que: “não há [...], na teoria dialógica da ação, um sujeito que domina pela 

conquista e um objeto dominado. Em lugar disto, há sujeitos que se encontram para 

a pronuncia do mundo, para a sua transformação”. Segundo Freire, a “co-laboração”, 

como característica da ação dialógica, somente pode realizar-se na comunicação. 

Assim, o diálogo, que é sempre comunicação, funda a co-laboração. Na teoria 

dialógica da ação, os sujeitos dialógicos se voltam sobre a realidade para 

problematiza-la, ou seja, para exercer uma análise crítica sobre ela. “A resposta aos 

desafios da realidade problematizada é já a ação dos sujeitos sobre ela, para 

transformá-la” (FREIRE, 2011, p. 228-229). 

 

2.3.2.3 Experimentação 

 

Como se diz na IDEO: “falhe muitas vezes para ter sucesso mais cedo” 

(BROWN, 2010, p. 17). A experimentação no design thinking sustenta a construção 

de protótipos baratos e rápidos e o teste do serviço ou produto antes que ele seja 

lançado. Com isso, os erros podem ser antecipados e corrigidos a tempo, refinando-

se a proposta entre um teste e outro. Portanto, o processo deve se permitir falhas, 

para que o aprendizado surja também do erro.  

Tennyson Pinheiro e Luis Alt acreditam que “de nada adianta corremos 

atrás de uma cultura de inovação se não fomentarmos a paixão pelo risco e pelo erro. 

Não existe inovação sem a variação que uma tentativa frustrada proporciona” 

(PINHEIRO, 2010, p. 114).  

Com efeito, “nenhum projeto começa com todas as suas barreiras e 

dificuldades realmente mapeadas, e isso não é culpa do gerente do projeto” 

(PINHEIRO, 2011, p. 117), até porque existem fatores externos políticos e econômicos 

que podem afetar o projeto, bem como entraves que só são apreendidos durante o 

seu desenvolvimento.   
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Para os autores, a experimentação é parte inseparável do processo de 

construção do raciocínio, ou seja, deve-se construir e pensar conjuntamente. Isso 

porque a experimentação “permite externar ideias de maneira que possam ser 

absorvidas e complementadas por outras pessoas enquanto são concebidas” 

(PINHEIRO, 2011, p. 115). No mesmo sentido, Tim Brown observa que: “a 

prototipagem dá forma a uma ideia, nos permitindo aprender com ela, avaliá-la em 

relação a outras e melhorá-la” (BROWN, 2010, p. 89).  

Dessa forma, pode-se prototipar tanto para construir, quanto para testar.  

A prototipagem permite evidenciar o que está sendo construído. Isso é 

ainda mais relevante no caso dos serviços, pois tangibiliza algo que é intangível. Nas 

palavras de Tim Brown, “quanto mais rapidamente tornarmos nossas ideias tangíveis, 

mais cedo poderemos avaliá-las, lapidá-las e identificar a melhor solução” (BROWN, 

2010, p. 85). E acrescenta:  

Como a abertura à experimentação é a essência de qualquer organização 
criativa, a prototipagem – a disposição de seguir adiante e testar alguma 
hipótese construindo o objeto – é a melhor evidência de experimentação 
(BROWN, 2010, p. 84).  

  

2.3.3 Duplo Diamante e iteração 

 

A natureza do design thinking é iterativa, ou seja, a jornada de seu processo 

não é linear. Nas palavras de Tim Brown: 

Pelo fato de ser ilimitado, neutro e iterativo, um processo impulsionado pelo 
design thinking parecerá caótico para as pessoas que o vivenciam pela 
primeira vez. Mas, ao longo da vida de um projeto, ele invariavelmente passa 
a fazer sentido e atinge resultados que diferem, de forma visível, dos 
processos lineares baseados em marcos que definem as práticas de 
negócios tradicionais (BROWN, 2010, p. 17).  

 

 Dessa forma, embora haja pontos de partida e pontos de referência úteis 

ao longo do processo, “o continuum da inovação pode ser visto mais como uma 

sequência de sistemas de espaços que se sobrepõem do que como uma sequência 

de passos ordenados” (BROWN, 2010, p. 16). Esses espaços, segundo Tim Brown, 

podem ser pensados como “a inspiração, o problema ou a oportunidade que motiva a 

busca por soluções; a idealização, o processo de gerar, desenvolver, testar ideias; e 

a implementação, o caminho que vai do estúdio de design ao mercado” (BROWN, 

2010, p. 16). Isso significa que o projeto permite idas e vindas de um espaço ao outro, 

à medida que a equipe lapida as ideias e explora novos direcionamentos. Porém, 
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como alertam Marc Stickdorn e outros, o importante é que, mesmo que se retroceda, 

se certifique de aprender com os erros da iteração anterior (STICKDORN et al., 2014, 

p. 128). 

 Embora os processos de design sejam não lineares, é possível articular 

uma estrutura geral para eles. O Design Council, órgão público do Reino Unido 

responsável por tornar o design um tema central no desenvolvimento da Grã-

Bretanha, instituiu em 2005 uma pesquisa sobre o processo de condução de projetos 

em algumas empresas e constatou que existem dois estados fundamentais: o de 

expandir o entendimento sobre o desafio enfrentado, e o de refinar o conhecimento 

adquirido para encontrar novas associações e significados (PINHEIRO, 2011, p. 44). 

 A primeira etapa, de divergência, possibilita uma multiplicidade de opções. 

A segunda, de convergência, representa as decisões sobre essas opções, isto é, trata-

se de fazer escolhas e gerar foco no projeto.  

 O Design Council atribuiu o nome de Duplo Diamante (Double Diamond) a 

este constante processo de expandir e refinar, que possui, como dito, natureza 

iterativa. As figuras abaixo demonstram algumas das formas de se representar o 

Duplo Diamante, conforme adotado pelas respectivas organizações, já que esta 

representação não é única:   

Figura 9: Duplo Diamante do Design Council. 

 

Fonte: Design Council (2005). 
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Figura 10: Duplo Diamante. 

 

Fonte: Escola de Design Thinking – Echos. 

 
Como anotam Stickdorn e outros, a literatura e a prática fazem referência 

a diversas outras estruturas compostas de três a sete passos ou mais, mas todas 

compartilhando fundamentalmente a mesma mentalidade (STICKDORN et al., 2014, 

p. 128), isto é, momentos de divergência e momentos de convergência. Sobre o 

assunto, aduz Tim Brown que “se a fase convergente da resolução de problemas é o 

que nos aproxima das soluções, o objetivo do pensamento divergente é multiplicar as 

opções para criar escolhas” (BROWN, 2010, p. 62).  

Considerando que o projeto da ação da presente pesquisa utilizou como 

referência o modelo da Figura 10, adotado pela Escola de Design Thinking, passa-se 

a tratar das etapas indicadas nesta proposta de Duplo Diamante. 

A primeira etapa do design thinking consiste em obter um entendimento 

claro da situação-problema a ser resolvida a partir da perspectiva dos usuários. O 

desafio inicial, que foi posto para ser enfrentado no projeto, contudo, dificilmente 

começa com essa perspectiva, mas sim com a identificação do problema do ponto de 

vista organizacional. Porém, ao invés de se partir para as propostas de solução a partir 

desse desafio inicial, é antes identificado o problema real, por meio da exploração da 

situação do problema.  
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As fases do entendimento, observação e ponto de vista constituem o 

espaço da formulação do problema, na qual o desafio é examinado em seus vários 

aspectos. Neste espaço, as divergências propiciam uma multiplicidade de opções, que 

se tornarão escolhas a partir das convergências posteriormente efetuadas. 

A fase do entendimento pressupõe que se explore profundamente o 

problema, a fim de que se possa conhecer e compreender o ambiente, os atores e o 

negócio, construindo o conhecimento a partir da pesquisa. Como se observa na Figura 

10, é uma fase que pressupõe expansão dos conceitos sobre o contexto, e é esse 

pensamento divergente que confere o caminho para a inovação.  

A fase seguinte, da observação, é constituída por entrevistas e saídas de 

campo, de forma a observar os comportamentos, identificar as demandas e as 

oportunidades. Neste ponto, nos traz Tim Brown que é necessário proceder à análise 

e síntese, que para ele são os complementos naturais ao pensamento divergente e 

convergente (BROWN, 2010, p. 64). Nas palavras do autor, “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). Diante disso, todo o arcabouço de informações 

trazido à baila deve ser organizado, sistematizado e interpretado para que possa fazer 

sentido e formar uma história coerente. 

A construção do ponto de vista, por conseguinte, constitui a abordagem 

desenvolvida a partir do diagnóstico realizado nas fases anteriores, articulando-se 

insights e oportunidades identificadas, para finalmente definir o problema que será 

enfrentado. Essa fase é comumente construída por meio de dois caminhos: 

perguntando-se “como podemos (...)?” ou afirmando “(usuário) precisa de (verbo) a 

fim de (...).” Por exemplo: 1) Como podemos fornecer uma resposta mais célere em 

relação a um requerimento de revisão de dívida feito pelo contribuinte? 2) O 

contribuinte precisa obter informações mais intuitivas no site da PGFN sobre os 

serviços, a fim de que não precise comparecer ao atendimento presencial para tirar 

dúvidas. 

O ponto de vista, portanto, constitui um momento de alta convergência, na 

medida em que pressupõe criar foco ao projeto, eliminando opções e fazendo 

escolhas. Esta etapa deve ter o cuidado de refazer o desafio inicial sob o ponto de 

vista das pessoas impactadas, a fim de que o real problema possa ser enfrentado pela 

equipe.   
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Concluídas as etapas de exploração que focam no problema, dá-se lugar 

às etapas da construção das soluções. A fase de ideação, por conseguinte, visa criar 

o maior número de soluções possíveis, por meio das técnicas do brainstorming, post 

its etc. Nesta fase, usuários dos serviços e servidores dos órgãos envolvidos podem 

participar do processo, a fim de torná-lo colaborativo e cocriativo.   

Em seguida, são selecionadas as ideias que oferecem as melhores 

soluções e feitos protótipos para utilização, de forma rápida e barata, a fim de que 

sejam testados pelos usuários, em contexto real. O teste possibilitará o feedback para 

aprimoramento da ideia. 

Mais uma vez, importa salientar a possibilidade de iteração entre as fases. 

É possível que a abordagem iterativa estenda o tempo do projeto, porém os benefícios 

que ela traz asseguram que é melhor não dar o passo adiante se se verificar 

necessário repetir alguma fase. Neste sentido, alerta Tim Brown: 

Temos visto muitos projetos mortos pela administração por se tornar claro 
que as ideias não eram boas o suficiente. Quando um projeto é abortado 
depois de meses ou até anos, pode ser arrasador em termos tanto de dinheiro 
quanto de moral. Uma equipe ágil de design thinkers terá elaborado e testado 
protótipos desde o primeiro dia do projeto e se corrigido ao longo do caminho 
(BROWN, 2010, p. 17).  

 

Vistos os principais pontos do design thinking, cabe tratar especificamente 

do “design thinking de serviços”, na expressão utilizada por Marc Stickdorn e outros 

(2014), ou simplesmente “design de serviços”, para trazer a lume as especificidades 

da abordagem do design thinking para o setor de serviços.    

 

  

2.4 DESIGN DE SERVIÇOS 

 

Segundo Tennyson Pinheiro e Luis Alt, “Design de Serviços” é a disciplina 

que estuda a aplicação do design thinking para a criação de serviços (PINHEIRO, 

2011, p. 134). Acrescentam os autores que se trata de uma disciplina que carrega “um 

conjunto de áreas do conhecimento, métodos e práticas que permitem que equipes 

multidisciplinares trabalhem na construção de ofertas de serviços mais adaptados às 

pessoas e de alto valor agregado para o negócio” (PINHEIRO, 2011, p. 134). 
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Marc Stickdorn e outros (2014) utilizam a terminologia “design thinking de 

serviços” para propor a base de uma linguagem comum para o design de serviços, já 

que, por ser uma abordagem multidisciplinar, o termo não possui uma única definição.  

De fato, existem diversas definições para a expressão “design de serviços”, 

entre as quais os autores citam a do Design Council, que entende que “a ideia do 

design de serviços é transformar o serviço entregue em algo útil, utilizável, eficiente, 

eficaz e desejável” (apud STICKDORN et al., 2014, p. 33).  

Tennyson Pinheiro (2015, p. 50), por sua vez, informa que o “design de 

serviços mistura as perspectivas humanísticas do design com a lógica orientada a 

serviço, visando oferecer uma forma emocional e centrada no ser humano que o leve 

a criar novos serviços ou melhorar os já existentes”. Stickdorn e outros denotam que 

“um aspecto central do design de serviços é entender o valor e a natureza das 

relações entre pessoas e pessoas, entre pessoas e coisas, entre pessoas e 

organizações e entre organizações de diversos tipos” (2014, p. 53).  

Tanto Tennyson Pinheiro (2015) quanto Marc Stickdorn e outros (2014) 

observam que, independentemente de qualquer definição e para além de tratar o 

Design de Serviços como uma disciplina, é mais relevante cuidar da prática e do modo 

de pensar necessário para o design de serviços. Por esta razão, passa-se a expor os 

pontos de vista dentro dessa área emergente.   

Primeiramente, é importante deixar claro que ao design de serviços 

aplicam-se os fundamentos do design thinking explicados no Capítulo anterior. Isso 

significa que as dimensões de desejabilidade, viabilidade e praticabilidade devem ser 

equilibradas, e que o processo é desenvolvido de forma não linear, lastreado em 

pensamentos divergentes e convergentes:   
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Figura 11: Fundamentos para o desenho de serviços. 

 

Fonte: Elogroup. 
   

Além das premissas acima, Stickdorn e outros (2014) expõem cinco 

princípios-base para o “design thinking de serviços”: centrado no usuário, cocriativo, 

sequencial, evidente e holístico. Adiante segue a explicação de cada um deles. 

   

2.4.1 Centrado no Usuário 

 

Implementar um serviço centrado no usuário significa colocar o usuário no 

centro do processo de design de serviços. Com efeito, a “intenção inerente de um 

serviço é atender às necessidades do usuário” (STICKDORN et al., 2014, p. 38) e, 

dessa forma, é preciso ter um entendimento claro do próprio usuário para desenhar o 

serviço que lhe é destinado.  

Trata-se de realizar um “mergulho empático” na vida das pessoas, e a isso 

Tennyson Pinheiro e Luis Alt (2011) chamam de obter insights. Os autores explicam 

que insights “são estímulos, pequenos fragmentos de informação coletados pela 

equipe que, sozinhos transmitem pouco significado, mas que quando são colocados 

juntos contam histórias e ilustram cenários, esclarecendo pessoas, crenças, hábitos e 

valores” (2011, p. 77). Alertam os autores que não se está em busca do insight 

perfeito, mas de meros pedacinhos de informação que tenham sido percebidos, 

sentidos ou pensados quando se observava e interagia com alguém. 
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Stickdorn e outros acrescentam, ainda, que a abordagem centrada no 

usuário favorece a comunicação dentro da equipe interdisciplinar, pois oferece uma 

linguagem comum a todos, que é a linguagem do usuário do serviço (STICKDORN et 

al., 2014, p. 39).  

 

2.4.2 Cocriativo  

 

A questão da cocriação e da colaboração foi explicitada anteriormente no 

tópico 2.3.2.2, porém cabe acrescentar algumas especificidades relacionadas ao 

design de serviços.  

A primeira delas é que os serviços são realizados por meio da interação 

entre provedor e usuário do serviço. Nessa interação, são múltiplos os stakeholders 

envolvidos, seja no âmbito do provedor de serviços (pessoal da “linha de frente”, 

funcionários de retaguarda, gestores), seja nos vários grupos de usuários, que podem 

ter diferentes expectativas e necessidades, além das interfaces não humanas 

(internet, por exemplo).   

Durante o processo de design de um serviço é preciso então envolver 

esses diversos usuários e stakeholders na exploração e definição da proposição do 

serviço, a fim de facilitar uma boa interação entre os envolvidos quando o serviço for 

implantado. A cocriação, nesse sentido, permite que o usuário agregue valor a um 

serviço em parceria com seu provedor, desde o início do desenvolvimento do projeto 

(STICKDORN et al., 2014, p. 40-41), aumentando a chance de que o serviço tenha 

mais legitimidade e validade perante o usuário.  

 

2.4.3 Sequencial 

 

Sendo os serviços “processos dinâmicos que ocorrem ao longo de um 

determinado período de tempo” (STICKDORN et al., 2014, p. 42), é preciso que ele 

seja visualizado como uma sequência de ações inter-relacionadas. Aduzem Marc 

Stickdorn e outros que é fundamental levar em consideração essa linha do tempo no 

processo de design de serviços, uma vez que o ritmo de um serviço pode influenciar 

o estado de humor dos usuários. Isso ocorre, por exemplo, quando uma etapa se 

desenvolve de maneira extremamente lenta ou burocrática, ou até de forma muito 

rápida, provocando estresse.  
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O processo do serviço segue então uma transição em 3 etapas: o pré-

serviço, que é quando o usuário decide entrar em contato com o serviço; a prestação 

do serviço, quando os usuários experimentam, de fato, o serviço; e o pós-serviço 

(STICKDORN et al., 2014, p. 43). Essa sequência de interações envolve pontos de 

contato entre usuário e provedor de serviço, que podem ocorrer mediante a interação 

entre pessoas, entre pessoa e máquina e entre máquinas (STICKDORN, 2014, p. 42). 

A compreensão do serviço como sequencial possibilita a análise de cada 

momento do serviço e seus bastidores, possibilitando averiguar onde existem 

entraves, que pontos podem ser excluídos ou aprimorados.   

 

2.4.4 Evidente   

 

Embora os serviços sejam intangíveis, é possível que eles sejam 

visualizados como artefatos físicos. A evidência do serviço pode auxiliar a explicar 

certos aspectos de um ponto de contato ou revelar um processo de bastidor: por 

exemplo, quando, num hotel, a camareira dobra a ponta do papel higiênico para 

representar que passou no local e efetuou a limpeza. As evidências para o usuário, 

então, podem ocorrer de diversas formas: cartas, e-mails, contas, folders, placas, 

lembranças ou outros artefatos (STICKDORN et al., 2014, p. 45).  

Alertam Marc Stickdorn e outros (2014, p. 45), entretanto, que tornar o 

serviço mais tangível nem sempre é desejável para o usuário, o que ocorre, por 

exemplo, com aquelas correspondências que vão direto para o lixo, demonstrando 

que a evidência não gerou valor. A ideia, portanto, é que a evidência do serviço gere 

maior valorização da experiência por parte do usuário. 

Do ponto de vista do provedor de serviço, conferir tangibilidade ao serviço 

pode auxiliar na geração de novas ideias e na realização de testes, que é o que ocorre 

quando se usam protótipos29.   

 

  

                                            
29 Vide item 2.3.2.3, que trata da experimentação.  
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2.4.5 Holístico 

 

Por fim, o design de um serviço deve estar atento a todo o ambiente que o 

circunda, ou seja, deve-se ter uma visão sistêmica e holística sobre o contexto em que 

o serviço acontece.   

Neste sentido, é relevante examinar o ambiente físico em que ocorrem os 

pontos de contato, as alternativas possíveis para a jornada do usuário durante o 

serviço e os sentimentos e humor de todos os stakeholders no decorrer da jornada 

(STICKDORN et al., 2014, p. 47). Além disso, Marc Stickdorn e outros destacam que 

o sistema em que a organização está estruturada, sua cultura, valores e processos 

organizacionais são questões que devem ser consideradas no design de serviços. E 

alertam que as “disparidades entre a identidade corporativa incorporada pelos 

gestores e funcionários de uma organização e a imagem percebida pelos 

usuários/clientes precisam ser diluídas” (STICKDORN et al., 2014, p. 47). 

 

Esses são, portanto, os princípios que norteiam o design de serviços: 

centrado no usuário, cocriativo, sequencial, evidente e holístico. A eles somam-se os 

pilares do design thinking, que irão nortear o desenvolvimento de todo o projeto, quais 

sejam, a empatia, a colaboração e a experimentação. Tratando-se o design thinking 

de uma abordagem de inovação com foco no ser humano, o design de serviços, 

igualmente, busca nas pessoas a sustentabilidade para os serviços.  

O modelo do Duplo Diamante, que também é cabível para nortear o design 

de serviços públicos, foi utilizado como referência para o desenvolvimento das 

atividades do projeto objeto da presente pesquisa e ação. As ferramentas utilizadas 

em cada etapa do Duplo Diamante foram explicadas no próprio Relatório da Ação 

(Capítulo 4), para facilitar o entendimento.  

A partir do referencial teórico abordado, passa-se, então, à descrição da 

metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho.   
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA  

 

Para a resolução do problema de pesquisa proposto, que é analisar as 

possibilidades do design thinking para a implementação de serviços públicos 

inovadores, foi adotado o método da pesquisa-ação.  

A opção por esta metodologia levou em consideração os propósitos do 

mestrado profissional em administração pública, que aproximam academia e prática, 

bem como as atribuições profissionais da pesquisadora no serviço público, dentro da 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Além disso, a escolha pela pesquisa-ação 

decorreu das possibilidades que este método poderia oferecer para um tema ainda 

não tão explorado, que trata da adoção do design thinking no serviço público, 

permitindo assim que uma ação na prática profissional da pesquisadora trouxesse as 

conclusões para o resultado da pesquisa acadêmica.  

As razões da opção metodológica pela pesquisa-ação e a abordagem 

teórica sobre o método estão expostas de forma mais detalhada a seguir.  

 

 

3.2 OS PROPÓSITOS DO MESTRADO PROFISSIONAL NO BRASIL 

 

Em decorrência de debates ocorridos nos idos de 199030, a educação 

profissional no Brasil, historicamente restrita aos níveis mais básicos do ensino, foi 

ampliada para o nível superior, atingindo a pós-graduação stricto sensu sob a forma 

de mestrado profissional. O intuito dessa ampliação foi atender à demanda por uma 

formação profissional avançada, que estreitasse as relações entre universidade e o 

setor produtivo, de modo a transferir e integrar, mais diretamente, o conhecimento 

universitário aos problemas profissionais.  

Com efeito, constatou-se que as empresas necessitavam de pessoal com 

formação que ultrapassasse a graduação, sendo que o mestrado profissional relevou-

se mais apropriado que o mestrado acadêmico para aliar teoria e prática, propiciando 

                                            
30 O relato desses debates pode ser encontrado em BARROS, 1995.  
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a aplicação da pesquisa na solução de problemas das organizações e nas atividades 

produtivas, valorizando a experiência do profissional. 

A concretização do mestrado profissional no Brasil deu-se a partir de uma 

Comissão constituída pela CAPES, que elaborou o documento “Mestrado no Brasil – 

a situação e uma nova perspectiva”, com base no qual a Diretoria Colegiada da Capes 

propôs o “Programa de Flexibilização do Modelo de Pós-Graduação Senso Estrito em 

Nível de Mestrado – 1995” (BARROS, 2005, p. 125). O programa foi aprovado pelo 

Conselho Superior em 14/9/1995, resultando na Portaria CAPES n. 47, de 17 de 

outubro de 1995, posteriormente substituída pela Portaria n. 80, de 16 de dezembro 

de 1998. 

Estes documentos enfatizaram a importância de se implementar programas 

dirigidos à formação profissional, e entre as justificativas para a propostas de 

implementação do mestrado profissional o citado Programa apontou:  

Hoje em dia, entretanto, a rápida evolução do conhecimento e de suas 
aplicações tecnológicas, assim como as profundas transformações 
econômico-sociais, exigem formação avançada e atualizada dos graduados, 
transferência rápida dos conhecimentos gerados pela universidade para a 
sociedade, e vinculação mais direta da universidade com empresas, agências 
e governo (PROGRAMA, 1995, p. 145).  

 

Como se vê, a integração dos conhecimentos desenvolvidos na 

universidade com a sociedade, empresas, agências e também com o governo é um 

dos objetivos do mestrado profissional. Essa modalidade de formação é identificada 

até mesmo como ação estratégica de governo, destacando-se o empenho do 

Ministério da Educação em atender às políticas governamentais que impulsionam a 

apropriação mais rápida dos resultados do conhecimento científico pela sociedade 

(BARROS, 2005, p. 128).  

Como exemplo, pode ser citado o Seminário “Para Além da Academia – a 

pós-graduação contribuindo para a sociedade”, realizado em São Paulo, no campus 

da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), entre os dias 29 de março e 1º de 

abril de 2005 e que teve como foco o mestrado profissional. O objetivo era colocar em 

discussão “os modos pelos quais a pós-graduação efetua a transferência de 

conhecimento científico de alto nível para a sociedade” (Agenda do Seminário, p. 1) 

(BARROS, 2005, p. 130).  
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Entre as sínteses do Seminário trazidas por Elionora Barros, Márcia 

Valentim e Maria Melo, está a própria conceituação do mestrado profissional, que 

destaca a aplicação prática do conhecimento científico: 

É a capacitação para a prática profissional transformadora por meio da 
incorporação do método científico. Volta-se para um público 
preferencialmente oriundo de fora da academia e destina-se à gestão, 
produção e aplicação do conhecimento orientado para a pesquisa 
aplicada, a solução de problemas, a proposição de novas tecnologias e 
aperfeiçoamentos tecnológicos (BARROS, 2005, p. 131). (grifos nossos) 
 

Nesse sentido, o mestrado profissional é visto como uma oportunidade de 

a pós-graduação ajudar no desenvolvimento econômico e social, por meio de uma 

prática profissional transformadora e uma pesquisa aplicada.    

Esse aspecto da transformação social é defendido por Renato Ribeiro a 

partir das constatações que observa retomando pontos discutidos no Seminário “Para 

Além da Academia”: 

O primeiro [ponto] é que a sociedade atual requer formação cada vez 
mais qualificada mesmo para setores que não lidam com a docência nem 
com a pesquisa de ponta – de modo que temos, e teremos mais e mais, uma 
demanda de mestres e doutores “fora e além da academia”. É possível que, 
com a melhora do ensino de graduação, este possa atender uma parte da 
demanda que hoje recai sobre a pós-graduação. Mas, numa sociedade em 
que o conhecimento é cada vez mais importante, é imperioso a pós-
graduação assumir a formação dos profissionais que atendam essa 
demanda.  

Um segundo ponto é que, com o aumento das titulações no País, 
constatamos que boa parte dos mestres e uma parte significativa dos 
doutores encaminham-se para um destino que não é o ensino superior. (...) 

Um terceiro ponto é que sociedade não é o mesmo que empresas ou 
mercado. A Capes não tem preconceito algum contra a transferência de 
conhecimento científico para as empresas ou para o mercado, porém 
esclarece que também é relevante, para a sociedade, que o setor público e 
os movimentos sociais sejam alvos dessa transferência (RIBEIRO, 2005, p. 
10-11). 

 

Como se vê, a passagem de Ribeiro revela a necessidade de transferência 

de conhecimento para o setor público. Com efeito, essa transferência é necessária 

para alavancar o desenvolvimento e para que sejam realizadas as mudanças que, em 

última análise, irão refletir em prol dos serviços públicos e da sociedade.  

Observa-se, assim, que os objetivos do mestrado profissional são 

diferentes do mestrado acadêmico, já que o mestrado profissional visa alcançar 

resultados que transcendem a academia de forma mais evidente e imediata, 

provocando alterações na sociedade. Para Ribeiro: 

A principal diferença entre o mestrado acadêmico (MA) e o MP é o produto, 
isto é, o resultado almejado. No MA, pretende-se pela imersão na pesquisa 
formar, a longo prazo, um pesquisador. No MP, também deve ocorrer a 
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imersão na pesquisa, mas o objetivo é formar alguém que, no mundo 
profissional externo à academia, saiba localizar, reconhecer, identificar e, 
sobretudo, utilizar a pesquisa de modo a agregar valor a suas atividades, 
sejam essas de interesse mais pessoal ou mais social (RIBEIRO, 2005, p. 
15). 

 
A correta definição do que seja o mestrado profissional e quais as suas 

pretensões é, neste ponto da pesquisa, relevante para justificar a escolha da 

metodologia utilizada. Com efeito, um mestrado destinado a qualificar profissionais 

comprometidos a agregar valor a suas atividades, apoiando e de fato promovendo o 

desenvolvimento econômico e social, deve produzir pesquisas direcionadas a este 

foco.    

O Mestrado Profissional em Administração Pública da EBAPE/FGV está no 

rumo dessa orientação, uma vez que busca atender à “crescente demanda 

caracterizada pela forte atuação profissional em segmentos do setor público 

brasileiro”31, permitindo ao mestrando a possibilidade de conciliar o mestrado com sua 

atividade profissional e de transferir conhecimentos para as organizações públicas e 

a sociedade. 

A avaliação do mestrado profissional, portanto, deve levar em consideração 

os resultados específicos alcançados na aplicação do conhecimento adquirido:  

Para concluir: a avaliação do MP deve considerar, sobretudo, seus 
resultados específicos, a saber, o valor agregado ao aluno pelo curso. 

Para tanto, é particularmente importante o trabalho de conclusão ou os 
trabalhos realizados ao longo do curso, que preferencialmente devem 
constituir casos de aplicação de conhecimento científico ao ambiente 
profissional para o qual se volta o MP.  

(...)  
Um MP que tenha acrescentado a capacidade de seu titulado a 

interferir positivamente no ambiente profissional será um sucesso. É nessa 
direção que pretendemos rumar (RIBEIRO, 2005, p. 15). 

 
Cláudio Castro aponta como condição de sobrevivência e êxito do 

mestrado profissional a própria atividade criativa, que não deve estar adstrita às 

publicações em periódicos:  

Mas nem tudo que é criativo e nem tudo que é importante se materializa em 
um paper acadêmico. E nas áreas profissionais, em geral, o que conta não é 
o que se publica. Portanto, é vital que cada área defina claramente o que é a 
essência da sua atividade criativa. E são as manifestações dessa essência 
que deverão ser valorizadas (CASTRO, 2005, p. 19). 
 

                                            
31 <http://mestrado-rio.fgv.br/administracao/profissional/administracao-
publica?utm_source=banner_SITEEBAPE&utm_campaign=ebape&utm_medium=banner&utm_conte
nt=inscricao2017.2.> Acesso em 14/04/2017. 
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Em virtude disso, optou-se na presente pesquisa por uma metodologia que 

privilegiasse a integração entre pesquisa, pesquisador e o objeto pesquisado, de 

modo a aproximar e de fato aplicar os conhecimentos adquiridos no mestrado 

profissional à atividade profissional da pesquisadora.  

Este aspecto da aplicação imediata da produção intelectual advinda do 

mestrado profissional é destacado por Barros e outras no seguinte trecho:  

Dentro desse contexto, o mestrado profissional vem ocupar lacunas criadas 
por uma demanda latente, mais expressiva em determinadas áreas do 
conhecimento do que em outras, interessadas em avançar sob o aspecto de 
uma formação profissional altamente qualificada e também de uma produção 
intelectual com forte cunho de aplicação imediata, diferenciando-se daquela 
fundamentalmente acadêmica em função da clientela preferencial e do 
produto final a ser obtido (BARROS, 2005, p. 130). 
 

A atual regulamentação do mestrado profissional32 pela Portaria n. 389, de 

23 de março de 2017, do Ministério da Educação, também destaca a relevância social, 

científica e tecnológica dos processos de formação profissional avançada, bem como 

o necessário estreitamento das relações entre as universidades e o setor produtivo, 

como se pode extrair do art. 2º da referida Portaria, ao informar que são objetivos do 

mestrado e doutorado profissionais: 

I - capacitar profissionais qualificados para o exercício da prática 
profissional avançada e transformadora de procedimentos, visando 
atender demandas sociais, organizacionais ou profissionais e do mercado de 
trabalho; 
II - transferir conhecimento para a sociedade, atendendo demandas 
específicas e de arranjos produtivos com vistas ao desenvolvimento 
nacional, regional ou local; 
III - promover a articulação integrada da formação profissional com 
entidades demandantes de naturezas diversas, visando melhorar a eficácia 
e a eficiência das organizações públicas e privadas por meio da solução 
de problemas e geração e aplicação de processos de inovação apropriados; 
e 
IV - contribuir para agregar competitividade e aumentar a produtividade em 
empresas, organizações públicas e privadas. (grifos nossos) 
 

O programa busca, assim, formar profissionais capacitados para pesquisa, 

desenvolvimento e inovação, capazes de exercer uma prática profissional 

transformadora, além de atuarem como multiplicadores do conhecimento dentro do 

ambiente profissional, melhorando a eficácia e a eficiência das organizações. 

                                            
32 Segundo notícia divulgada no site da CAPES em 24/03/2017, a modalidade de mestrado profissional 
conta com 718 cursos em funcionamento. Vide <http://www.capes.gov.br/component/content/article/36-
salaimprensa/noticias/8328-portaria-institui-doutorado-profissional> Acesso em 02/04/2017.  
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Na área da Administração e em especial da Administração Pública, o 

aumento da demanda relativa a essa formação qualificada explica, também, o 

crescente número de programas de mestrado profissional nos últimos anos33.  

De fato, as principais experimentações realizam-se em contextos 

profissionais e organizacionais, o que oferece um ambiente propício para que o 

pesquisador possa não apenas estudar a realidade, mas nela provocar 

transformações de forma cooperativa, em diálogo com as pessoas impactadas. O 

mestrado profissional, em sua missão de aproximar a reflexão teórica da prática 

profissional, possibilita isso.  

Contudo, é preciso que se delineie a metodologia de pesquisa adequada 

para o cumprimento dos objetivos do mestrado profissional mencionados tanto na 

literatura quanto na regulamentação vigente34: formação profissional avançada e 

transformadora de procedimentos; transferência de conhecimentos para a sociedade 

em prol do desenvolvimento econômico e social; articulação da aprendizagem com o 

ambiente profissional, para a solução de problemas.    

Neste contexto, a pesquisa-ação revela-se um método adequado para 

entregar o resultado que se espera de um mestrado profissional. Isso porque sua 

metodologia pressupõe intervenção do pesquisador na realidade, provocando 

transformações no campo pesquisado.  

Assim, tanto o mestrado profissional quanto a pesquisa-ação colocam em 

evidência as relações entre teoria e prática, o que indica a possibilidade de utilização 

dessa abordagem investigativa no âmbito dos mestrados profissionais e, portanto, 

também nesta pesquisa. 

   

  

                                            
33 De acordo com o Relatório de Avaliação Trienal – 2013 da CAPES, a área de Administração, Ciência 
Contábeis e Turismo contava, no ano de 2012, com 121 programas de pós-graduação. Estes 
programas estavam distribuídos em 38 mestrados e doutorados integrados, 39 mestrados, 2 
doutorados e 43 mestrados profissionais. A área de Administração possuía 94 programas, sendo 6 em 
Administração Pública. No triênio, os mestrados profissionais apresentaram forte expansão no número 
de programas. O crescimento do número de mestrados profissionais foi de 65% na área, superior aos 
15% apresentados pelos programas acadêmicos. O Mestrado Profissional em Administração Pública 
da EBAPE/FGV não consta no relatório do triênio, pois foi criado somente em 2012. 
34 Portaria do Ministério da Educação n. 389, de 23 de março de 2017.  
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3.3 A PESQUISA-AÇÃO 

 

A expressão “pesquisa-ação” comporta múltiplas definições, o que leva à 

necessidade de escolha pela definição da literatura utilizada no presente trabalho. Até 

mesmo a opção em utilizar a expressão “pesquisa-ação” revela, desde já, uma adoção 

terminológica para a metodologia de pesquisa a ser aplicada, pois outras 

terminologias também são citadas na literatura para expressar o mesmo fenômeno35. 

Diante disso, serão tomados como referencial teórico para a descrição da 

metodologia de pesquisa-ação, principalmente, os ensinamentos de Hugues Dionne 

(2007) e Michel Thiollent (2011), embora outras referências também sejam citadas ao 

longo do texto.  

A pesquisa-ação visa à mudança de atitudes, de práticas, de situações e 

de condições, em função de um projeto alvo (CHISTÉ, 2016, p. 796). Ela questiona a 

ordem já estabelecida e propõe mudanças a partir da participação coletiva na 

resolução dos problemas. Dessa forma, a pesquisa, além de seu aspecto 

investigativo, adquire seu sentido em contato com a ação (DIONNE, 2007, p. 69).  

A pesquisa-ação aproxima teoria e prática, aliando a pesquisa no campo 

da ciência à ação no campo social. Esses dois vieses da pesquisa-ação são 

destacados em Hugues Dionne, para o qual “praticar a pesquisa-ação obriga a se 

levar adiante duas tarefas simultâneas: uma tarefa de pesquisa, cujo objetivo é 

desenvolver conhecimentos, e uma tarefa de ação, cujo objetivo é modificar uma 

situação peculiar” (DIONNE, 2007, p. 24). Com base nessas duas tarefas, o autor 

lança sua definição de pesquisa-ação como “prática que associa pesquisadores e 

atores em uma mesma estratégia de ação para modificar uma situação dada e uma 

estratégia de pesquisa para adquirir um conhecimento sistemático sobre a situação 

identificada” (DIONNE, 2007, p. 68).  

Pode-se dizer, assim, que a pesquisa-ação se sustenta sobre dois pilares: 

o pilar da pesquisa acadêmica, centrada na produção de conhecimentos a partir de 

um problema apresentado; e o pilar da ação, que almeja modificar uma situação em 

                                            
35 Algumas das expressões utilizadas para se referir ao que aqui definimos como “pesquisa-ação” são: 
pesquisa participante, pesquisa militante, pesquisa aplicada, pesquisa empírica, pesquisa diagnóstico, 
pesquisa experimental etc., embora alguns autores façam distinção entre elas (DIONNE, 2007; 
THIOLLENT, 2011).      
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particular. A ação será, portanto, o substrato para gerar os conhecimentos da 

pesquisa.  

Também destacando o elemento da pesquisa associado a uma ação ou 

problema coletivo, Michel Thiollent define que: 

a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social empírica que é concebida e 
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 
problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 
cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 2011, p. 20). 
 

David Tripp, por sua vez, expõe que “pesquisa-ação é uma forma de 

investigação-ação que utiliza técnicas de pesquisa consagradas para informar a ação 

que se decide tomar para melhorar a prática” (TRIPP, 2005, p. 447). 

A contribuição dos pesquisadores é significativa para a mudança, em 

virtude de sua associação orgânica e de sua crítica ao processo (DIONNE, 2007, p. 

24). O pesquisador ou o grupo de interesse constata o problema e busca ajudar a 

coletividade a determinar as redes ligadas a ele, fazendo com que os envolvidos 

tomem consciência da situação em uma ação coletiva (CHISTÉ, 2016, p. 796). Por 

esta razão, pode-se dizer que a pesquisa-ação adquire alcance sociopolítico, já que 

baseada num projeto sociopolítico do pesquisador. O pesquisador deixa de 

desempenhar um papel apenas de especialista, abandonando a neutralidade de uma 

pesquisa “descompromissada” e se engaja politicamente para defender uma causa 

(DIONNE, 2007).  

Sobre essa questão da participação, David Tripp expõe que ela deve se 

dar não só na etapa de proposta, mas também durante toda a duração do projeto. 

Para tanto, e como promoção positiva no projeto como um todo, sugere que a 

pesquisa-ação:  

1 - trate de tópicos de interesse mútuo; 
2 - baseie-se num compromisso compartilhado de realização da pesquisa; 
3 - permita que todos os envolvidos participem ativamente do modo que 
desejarem; 
4 - partilhe o controle sobre os processos de pesquisa o quanto possível de 
maneira igualitária; 
5 - produza uma relação de custo-benefício igualmente benéfica para todos 
os participantes; 
6 - estabeleça procedimentos de inclusão para a decisão sobre questões de 
justiça entre os participantes (TRIPP, 2005, p. 455). 
 

O aspecto da intervenção no campo social é ressaltado pelos estudiosos 

da pesquisa-ação (DIONNE, 2007; THIOLLENT, 2011). O termo “intervenção” pode 

atrair uma conotação pejorativa, no sentido de imposição da mudança de forma 
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autoritária, porém aqui, ao contrário, se trata de uma atuação para modificar a 

realidade de forma democrática e participativa, lastreada no diálogo, com o intuito de 

promoção do desenvolvimento.  

A racionalidade comunicativa de Habermas parece inerente à ação 

norteada pela pesquisa, uma vez que promove a mediação entre teoria e prática por 

meio do diálogo entre os agentes sociais do processo. Com efeito, o agir comunicativo 

de Habermas busca o diálogo, ou seja, o objetivo da ação não é dado a priori, mas 

construído por meio do diálogo (TENÓRIO, 2013, p. 82). Tanto é assim que a 

pesquisa-ação adquiriu uma perspectiva emancipatória, nos anos 70, a partir de 

Jurgen Habermas (CHISTÉ, 2016, p. 795).    

Historicamente, a pesquisa-ação nasceu, após a Segunda Guerra Mundial, 

para resolver problemas concretos. Isso tornou-se evidente a partir dos projetos de 

action research do pesquisador americano Kurt Lewin, que, apoiando-se em valores 

democráticos, desenvolveu um processo de mudança que se revelou mais eficaz com 

a participação das pessoas (DIONNE, 2007, p. 26). Para Lewin, o desenvolvimento 

da ciência acontecia na ação e pela ação, tendo ele demonstrado que a ação é mais 

eficaz que o discurso para induzir modificações de certos comportamentos humanos 

(DIONNE, 2007, p. 27).    

De fato, a aproximação da ciência com a ação permite promover mudanças 

mais efetivas, já que os sujeitos estão mais implicados e participam ativamente do 

processo. A atuação para a mudança é mais presente, neste caso, que a teoria, e, por 

isso, seria mais eficaz.  

A tradição positivista, contudo, apregoa o distanciamento do pesquisador, 

em prol da objetividade e neutralidade para com o objeto de pesquisa. Daí porque a 

pesquisa-ação desempenha um papel crítico em relação à ciência tradicional. Ao 

aproximar pesquisadores e atores, a pesquisa-ação muda a forma de reflexão sobre 

o conhecimento e sobre a pesquisa tradicional, gerando questionamentos acerca dos 

métodos e dos próprios critérios de cientificidade (RHÉAUME, 1992, citado por 

DIONNE, 2007, p. 33).   

Isso não significa que a pesquisa-ação não possa ser tratada como 

metodologia de pesquisa, pois existe uma preocupação com a abordagem científica. 

Como dito anteriormente, dois aspectos revestem a pesquisa-ação: o conhecimento 

científico e a ação em si. São dois processos que se comunicam.  
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O quadro a seguir, formulado por Dionne (2007, p. 49), resume as 

diferenças entre a pesquisa-ação e a pesquisa clássica: 

Quadro 1: Comparação pesquisa clássica x pesquisa-ação 

 Pesquisa clássica Pesquisa-ação 

Objetivo Saber generalizável por meio 

de conhecimentos. 

Saber específico pela ação. 

Relação pesquisador/atores Pesquisador fora da ação.  

Atores externos, separados do 

pesquisador. 

Pesquisador implicado na ação.  

Ator em comunicação contínua. 

Escolha do assunto de 

pesquisa 

Campo de interesse do 

pesquisador. 

Pertinência científica.  

Entendimento ou contrato com 

um grupo social específico.  

Formulação do objeto Continuidade das pesquisas 

anteriores (documentação e 

comunicação científicas). 

Pertinência conjuntural. 

Validação contínua pela prática.  

Planejamento Processo linear. Processo interativo. 

Técnicas de pesquisa Quantitativas e qualitativas Com predominância qualitativa. 

Processamento e análise Aplicação dos procedimentos 

previstos, externos à ação.  

Preocupação com a 

generalização.  

Debate, discussões com os 

atores inseridos na ação. 

Preocupação com a 

pertinência. 

Conclusões Reinserção teórica (ou 

conclusões aplicadas). 

Reinserção direta na prática. 

Difusão Geral, livre.  

Utilização não controlada. 

Específica, vinculada.  

Controle em função da ação.  

Fonte: Hugues Dionne, 2007.  
 

A par das diferenças assinaladas, o fato de haver comunicação entre 

pesquisadores e atores envolvidos na situação e também de estes desempenharem 

papel ativo nas fases da pesquisa não retira o caráter científico da pesquisa-ação. 

Tampouco fere a cientificidade as características qualitativas da pesquisa-ação, 

relacionadas à compreensão da situação, definição de problemas, proposta de 

soluções internas e aprendizagem dos participantes. Como anota Thiollent, o 

qualitativo e o diálogo não são anticientíficos. Daí porque o autor expõe que: 

Do ponto de vista científico, a pesquisa-ação é uma proposta metodológica e 
técnica que oferece subsídios para organizar a pesquisa social aplicada sem 
os excessos da postura convencional ao nível da observação, processamento 
de dados, experimentação etc. Com ela se introduz maior flexibilidade na 
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concepção e na aplicação dos meios de investigação concreta 
(THIOLLENT, 2011, p. 30). (Grifos nossos) 
 

A aproximação entre pesquisadores e atores gera uma nova dinâmica de 

reflexão e de intervenção. Mais que isso, cria uma convivência inédita, que incita “o 

pesquisador a coletar os conhecimentos derivados da ação e o ator a contribuir 

diretamente para a produção de conhecimento”, formando um “coletivo engajado em 

uma mesma intervenção” (DIONNE, 2007, p. 34). Essa convivência incomum entre 

pesquisador implicado na ação e ator implicado na reflexão gera um tipo de 

cooperação estimulante de todos os participantes (MORIN, 1992, citado por DIONNE, 

2007, p. 34). Para contornar eventuais dificuldades nessa relação, Desroche anota 

que as perspectivas de cogestão se tornam importantes para estabelecer a 

convivência (DESROCHE, 1990, citado por DIONNE, 2007, p. 34).   

Em síntese, pode-se afirmar que a pesquisa-ação possui cinco importantes 

dimensões (DIONNE, 2007, p. 46): 

• fortalecer a relação entre teoria e prática;  

• favorecer alianças e comunicações entre pesquisadores e atores; 

• perseguir um duplo objetivo de conhecimentos a desenvolver (pesquisa) e de 

situações a modificar (ação); 

• produzir um novo saber na ação e para a ação; 

• inserir-se em um processo de tomada de decisão com vista à resolução de 

problemas.  

Thiollent (2011, p. 22/23), por sua vez, resume a pesquisa-ação como 

estratégia metodológica da pesquisa social na qual: 

• há uma ampla e explícita interação entre pesquisadores e pessoas implicadas 

na situação investigada; 

• desta interação resulta a ordem de prioridade dos problemas a serem 

pesquisados e das soluções a serem encaminhadas, sob a forma de ação 

concreta; 

• o objetivo da investigação não é constituído pelas pessoas e sim pela situação 

social e pelos problemas de diferentes naturezas encontrados nesta situação; 

• o objetivo da pesquisa-ação consiste em resolver ou, pelo menos, em 

esclarecer os problemas da situação observada; 

• há, durante o processo, um acompanhamento das decisões, das ações e de 

toda a atividade intencional dos atores da situação; 
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• a pesquisa não se limita a uma forma de ação (risco de ativismo): pretende-se 

aumentar o conhecimento dos pesquisadores e o conhecimento ou o “nível de 

consciência” das pessoas e grupos considerados. 

Esses aspectos citados por Thiollent ressaltam que a pesquisa-ação possui 

objetivos de pesquisa e objetivos de ação (THIOLLENT, 2011, p. 24). Assim, o objetivo 

prático consiste em contribuir para o melhor equacionamento possível do problema 

considerado como central na pesquisa, com levantamento de soluções e proposta de 

ações correspondentes para a ação transformadora. O objetivo de conhecimento, por 

sua vez, diz respeito à obtenção de informações que seriam de difícil acesso por meio 

de outros procedimentos ou aumentar o conhecimento de determinadas situações. O 

ideal é que haja equilíbrio entre as duas ordens de preocupação.  

Em complemento, Michel Thiollent expõe que o objetivo da pesquisa-ação 

pode enfatizar algum dos seguintes aspectos, embora nem sempre todos sejam 

alcançados: resolução de problemas práticos, tomada de consciência dos agentes 

implicados na atividade investigada e produção de conhecimento que não seja útil 

apenas para a coletividade considerada na investigação (THIOLLENT, 2011, p. 25).     

Cabe ainda destacar que os autores que tratam da pesquisa-ação 

(BARBIER, 2007; DIONNE, 2007; THIOLLENT, 2011) a consideram com uma 

metodologia de natureza qualitativa, embora a coleta de dados possa se dar por 

técnicas quantitativas, caso isso contribua para a resolução do problema.  

Quanto à aplicabilidade da pesquisa-ação em contextos organizacionais, 

ela apresenta-se como alternativa para intervenção dentro da organização, no sentido 

de integrar pesquisadores, membros da organização e stakeholders impactados com 

o processo da organização, para a definição conjunta dos problemas, busca de 

soluções e produção de conhecimento científico.  

Sobre o tema, Thiollent (2011, p. 96) anota que a pesquisa-ação em 

contextos organizacionais é também acompanhada por práticas pedagógicas, como 

a difusão de conhecimentos e treinamento, além de aproveitar, no quadro 

sociotécnico, os fenômenos de tomada de consciência, os fluxos de afetividade e o 

potencial de criatividade contidos na organização. O autor destaca ainda que, no caso 

da área organizacional, as propostas de pesquisa-ação adquirem um caráter de busca 

da eficiência (THIOLLENT, 2011). 

Por sua vez, M. Bourgeois e D. Carré (1982, citados por THIOLLENT, 2011) 

consideram que a pesquisa-ação “suscita e facilita as mudanças na organização, ao 
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mesmo tempo que permite formular e difundir a experiência adquirida no decorrer 

dessas mudanças”. Todavia, observam os autores que, para haver mudança, é 

necessário que haja consentimento dos superiores: “sem incitação dos diretores, é 

ilusório esperar uma profunda modificação dos modos organizacionais”. Este 

entendimento pode-se aplicar ao contexto das organizações públicas, pois as 

diretrizes dos mais altos cargos ditam os rumos que a administração deve seguir, o 

que pode limitar ou frear a atuação isolada de determinados grupos, ou mesmo 

colocar problemas de interesse exclusivo dos dirigentes como prioritários. Essa 

preocupação também é compartilhada por Michel Thiollent (2011).  

Para McKay e Marshall (2007), a pesquisa-ação possui uma dupla 

orientação nos estudos aplicados às organizações: o comprometimento com a 

pesquisa e com a produção de conhecimento e o engajamento na solução de 

problemas organizacionais. Internamente, portanto, são produzidos os resultados e 

recomendações específicas da organização, enquanto, por outro lado, tem-se os 

resultados generalizáveis da pesquisa científica.  

Por isso é que Hugues Dionne informa que existem dois percursos 

simultaneamente engajados: o percurso da pesquisa no campo escolhido e o percurso 

da ação planejada (DIONNE, 2007, p. 56-65). Sugere Dionne que os percursos se 

estruturem em cinco etapas, que dão conta, ao mesmo tempo, do procedimento de 

pesquisa e do procedimento de ação: 

• identificação da situação; 

• definição dos objetivos da pesquisa e da ação; 

• planejamento metodológico da pesquisa e da ação; 

• realização da pesquisa e da ação; 

• análise e avaliação dos resultados.  

Dado o referencial teórico da metodologia e a justificativa pela sua escolha, 

e partir do percurso da pesquisa-ação sugerido acima por Dionne, cabe informar como 

a pesquisa-ação está estruturada no presente trabalho.  
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3.4 ESTRUTURAÇÃO DA PESQUISA-AÇÃO NO PRESENTE TRABALHO 

 

O presente trabalho foi estruturado na forma de uma pesquisa-ação e 

procurou observar as características que definem sua metodologia, expostas ao longo 

do item anterior.  

Como observa Thiollent (2011, p. 47), a relação entre conhecimento e ação 

está no centro da problemática metodológica da pesquisa social voltada para a ação 

coletiva, e consiste em obter informações e conhecimentos em função de uma 

determinada ação de caráter social.  

Assim, buscou-se neste trabalho extrair os conhecimentos e contribuições 

gerados a partir de uma ação concreta, realizada numa organização pública (PGFN), 

que consistiu na aplicação do design thinking num projeto de reformulação dos 

serviços prestados ao contribuinte. Portanto, a ação a partir da qual foram produzidas 

as conclusões e extraídos os resultados da pesquisa decorreu da participação direta 

da pesquisadora em um projeto que contou com o envolvimento dos membros da 

organização, bem como dos contribuintes, usuários dos serviços do órgão. O 

detalhamento de como se deu a ação está descrito no Capítulo 4. 

Para tanto, o desenvolvimento da pesquisa e da ação procurou seguir as 

etapas propostas por Dionne (2007) para a pesquisa-ação, conforme descrito 

anteriormente, da seguinte forma: 

 

3.4.1 Identificação da situação 

 

A pesquisa e a ação possuem um mesmo ponto de partida: a situação que 

se pretende compreender na pesquisa e a situação que se pretende modificar na ação 

(DIONNE, 2007, p. 59).  

A definição do tema, do escopo e do problema de pesquisa, que 

correspondem à situação da pesquisa, foi realizada no Capítulo 1.  

Por sua vez, a situação inicial da ação e seu diagnóstico prévio, bem como 

o desafio inicial lançado para o projeto de ação estão descritos no Capítulo 4.  
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3.4.2 Definição dos objetivos da pesquisa e da ação 

 

A definição do objetivo da pesquisa corresponde à determinação do objeto 

da pesquisa a partir dos referenciais teóricos sobre o assunto e da formulação das 

hipóteses para a explicação dos fatos. Já os objetivos da ação levam em conta os 

diagnósticos formulados e os caminhos para as soluções, no intuito de resolver o 

problema identificado (DIONNE, 2007, p. 59-60).  

O objeto de pesquisa e seu referencial teórico foram descritos no Capítulo 

2.  

Não foram produzidas hipóteses a priori para a solução dos possíveis 

problemas identificados na ação, porque o intuito era que as soluções fossem 

produzidas a partir do ponto de vista do usuário. Caso fossem estabelecidas, de início, 

hipóteses de solução para a ação, elas seriam formuladas com base no ponto de vista 

da administração, sendo que o que se pretendeu no projeto foi lançar as soluções 

viáveis, desejáveis e possíveis sob o ponto de vista dos usuários dos serviços.  

Assim, as soluções propostas para os diagnósticos encontrados foram 

produzidas apenas na fase de ideação do design thinking e encontram-se no Capítulo 

4, que detalha esta etapa do processo da ação. De se destacar que, no presente caso, 

o próprio diagnóstico e as propostas de solução já fazem parte da ação, pois se tratam 

de etapas da ação planejada.   

 

3.4.3 Planejamento metodológico da pesquisa e da ação  

  

Dionne propõe que, nessa etapa, sejam definidos os meios mais 

adequados de realizar a coleta de informações no campo considerado, bem como que 

sejam planejadas as etapas de intervenção (DIONNE, 2007, p. 61).  

Neste ponto, cabe pontuar que o planejamento da ação corresponde ao 

planejamento das etapas do processo de desenvolvimento do projeto com base no 

design thinking, ou seja, as etapas do Duplo Diamante, cujo referencial teórico foi 

minuciosamente descrito no Capítulo 2 e cujo planejamento das ações consta no 

Capítulo 4. A forma de coleta dos dados para a formação do diagnóstico (fases de 

entendimento e de observação do Duplo Diamante) também estão descritas no 

Capítulo 4 e teve como base algumas das ferramentas sugeridas pelo design thinking, 

quais sejam, mapeamento de stakeholders, mapa da jornada do usuário, entrevistas 
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contextuais, grupo focal, mapa da empatia, personas, workshop com usuários, 

brainstorming e blueprint de serviços36. Também foram coletados dados relativos ao 

serviço de atendimento presencial realizado pela RFB e às mensagens recebidas pela 

Ouvidoria do Ministério da Fazenda. 

Thiollent destaca que a pesquisa-ação, embora deva realizar uma coleta 

de dados exaustiva, não se limita a medir os aspectos de uma situação, mas considera 

a ação dos atores da situação, a fim de que os pesquisadores elucidem as condições 

da ação que será realizada com a participação dos atores (2011, p. 110). A ação dos 

stakeholders impactados com o projeto, portanto, foram consideradas no 

desenvolvimento do projeto.  

 

3.4.4 Realização da pesquisa e da ação  

 

Nesta etapa, trata-se de desenvolver o que foi planejado para a pesquisa e 

para a ação. Em relação à pesquisa, busca-se responder o problema formulado a 

partir da investigação de campo, e quanto à ação são realizadas as atividades 

previstas no planejamento.  

No caso do presente trabalho, a investigação de campo é o próprio 

desenvolvimento da ação, pois a partir da realização das atividades previstas para a 

ação é que os resultados da pesquisa foram conhecidos, ou seja, extrai-se o 

conhecimento a partir da ação.  

Durante a realização da pesquisa-ação, procurou-se observar os seguintes 

pontos que a caracterizam: a colaboração e o diálogo entre a pesquisadora e os atores 

envolvidos, internos ou externos à administração; a tomada de decisões coletivas; o 

processo colaborativo; a discussão teórica com os participantes; a avaliação 

constante das atividades; a aptidão para a abertura e a empatia; o engajamento da 

pesquisadora e do grupo; a implicação da pesquisadora e dos atores envolvidos nas 

etapas do processo.  

 

 

 

                                            
36 O detalhamento de cada ferramenta encontra-se explicado no Capítulo 4.  
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3.4.5 Análise e avaliação dos resultados 

 

A análise corresponde à redação do relatório de pesquisa e aborda tanto 

as etapas do processo quanto os resultados obtidos, consoante sugere Dionne (2007, 

p. 117). Neste ponto, o problema de pesquisa é respondido e são feitas as conclusões 

da pesquisa e da ação.  

A redação do relatório foi feita a partir das discussões coletivas e ações 

realizadas pelos participantes do projeto, sendo os resultados obtidos avaliados por 

meio da observação e de procedimentos de argumentação e interpretação baseados 

no diálogo. 

De se destacar que, consoante aborda Michel Thiollent, reabilitar o papel 

da argumentação na investigação científica não significa romper com as exigências 

da ciência, mas apenas reafirmar as dimensões discursiva e coletiva da elucidação e 

interpretação das situações sociais (2011, p. 109).  

 

 

3.5 OUTRAS CLASSIFICAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Como visto até o momento, o método da pesquisa-ação foi adotado para 

guiar a condução do presente trabalho. Contudo, outras classificações metodológicas 

podem servir para complementar as características da presente pesquisa. Partindo da 

definição da professora Sylvia Constant Vergara (VERGARA, 2014), a pesquisa pode 

ser tipificada quanto aos fins e quanto aos meios.  

A presente pesquisa, que é essencialmente qualitativa, quanto aos fins, 

classifica-se como metodológica, descritiva, aplicada e intervencionista.  

É metodológica, na medida em que visa analisar as possibilidades do 

design thinking como abordagem capaz de propiciar soluções inovadoras para a 

implementação e aprimoramento de serviços públicos.  

A pesquisa é também descritiva, porquanto apresenta o contexto atual dos 

serviços ao cidadão prestados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

seja por meio do atendimento presencial realizado em conjunto com a Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (RFB), seja por meio virtual através do Centro de 

Atendimento ao Contribuinte da PGFN (e-CAC PGFN), apresentando um diagnóstico 

amplo da situação-problema, sob o ponto de vista dos usuários dos serviços.  
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A pesquisa pode ser classificada ainda quanto ao fim como aplicada, na 

medida em que pretende resolver um problema que já existe na prática, apresentando, 

portanto, o diagnóstico e as alternativas de melhoria no atendimento dos serviços 

prestados pela PGFN ao cidadão. 

Por fim, a pesquisa assume um caráter intervencionista, uma vez que 

intervém na realidade do objeto de pesquisa, promovendo ações em conjunto com os 

atores implicados na situação estudada.  

Com relação a esses dois últimos aspectos, de pesquisa aplicada e 

intervencionista, utiliza-se como estratégia de condução a pesquisa-ação, conforme 

já explanado anteriormente.  

Quanto aos meios de investigação, trata-se de um estudo de campo, 

documental e bibliográfico.  

De campo, porquanto a pesquisa baseia-se na experiência que está sendo 

aplicada na investigação e é realizada no local onde são observados os fenômenos 

estudados. O estudo é documental quando analisa os documentos, informações e 

dados disponibilizados pelos órgãos envolvidos (PGFN e RFB). É também 

bibliográfico, pois todo o referencial teórico está baseado em livros, artigos e sites na 

internet. 
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4 RELATÓRIO E ANÁLISE DA AÇÃO  

 

A ação que norteia a presente pesquisa-ação trata de um projeto de 

aprimoramento dos serviços de atendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), iniciado em novembro de 2016, cuja coordenação inicial coube à 

pesquisadora deste trabalho.  

A escolha por utilizar a abordagem do design thinking no projeto levou em 

consideração diversos fatores. Primeiramente, o interesse da pesquisadora em 

implementar os conhecimentos adquiridos durante o curso de Mestrado Profissional 

em Administração Pública da EBAPE no seu ambiente profissional. O primeiro contato 

da pesquisadora com o design thinking se deu durante o curso de extensão realizado 

na ESADE Business School de Barcelona, Espanha, no Internacional Immersion 

Program 2016 promovido pela EBAPE/FGV, em julho de 2016. A partir de então, a 

pesquisadora optou por escrever seu projeto de pesquisa no tema, ao observar que 

poderia ser possível a aplicação do design thinking nos projetos da PGFN que 

envolvem atendimento ao contribuinte. Na sequência, levou a proposta de aplicação 

da abordagem de inovação para o órgão onde trabalha, a qual foi acolhida pela chefia 

imediata.  

Por certo o próprio interesse do órgão em aprimorar seus serviços já era 

uma necessidade percebida pelos servidores e Procuradores da Fazenda Nacional, 

além dos próprios contribuintes, cujas demandas e reclamações já se faziam sentir no 

atendimento presencial, bem como na Ouvidoria do órgão. A abordagem centrada no 

usuário revelou-se apropriada para redesenhar os serviços, a fim de aproximá-los do 

cidadão e possibilitar uma utilização facilitada e menos custosa.  

Aliado à motivação de uma servidora (assistente-técnico administrativo) 

com o projeto, conhecedora do design thinking e muito interessada em inovação, foi 

possível a realização de parceria com a pesquisadora para, em conjunto, 

coordenarem o projeto.    

Conjugando-se, assim, os interesses da pesquisadora37, de outra servidora 

e das lideranças do órgão com a necessidade de se resolver um problema existente 

                                            
37 Recorde-se que Dionne (2007) identificou este aspecto como alcance sociopolítico da pesquisa-ação, 
como visto no Capítulo 3 referente à Metodologia, já que a ação se baseou num projeto “sociopolítico” 
da pesquisadora, que deixou de desempenhar o papel de especialista neutra para se engajar 
diretamente na causa que constitui seu objeto de estudo e, agora, também, de intervenção. 
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no ambiente organizacional, a ação promovida no órgão serviu de substrato para gerar 

os conhecimentos da pesquisa, no sentido de serem avaliadas as possibilidades de 

contribuição do design thinking para o serviço público.  

Passa-se, então, a descrever a ação realizada para se chegar às 

conclusões objetivadas pela pesquisa.  

 

 

4.1 DESAFIO INICIAL 

 

Todo projeto começa por um desafio inicial, que é o pontapé para que surja 

um planejamento para se alterar algo. O desafio inicial é um desafio amplo dentro de 

um contexto específico, que passa pelo problema que se pretende resolver com o 

projeto. Existe, assim, uma meta clara desde o início a se perseguir, e essa meta é 

organizada e planejada com o projeto.  

Tim Brown observa que os design thinkers mudam o foco do problema para 

o projeto a fim de trabalhar as restrições com criatividade, e assinala que “o projeto é 

o veículo que transporta uma ideia do conceito à realidade” (2010, p. 21). O projeto 

bem definido, então, dá o direcionamento e os limites em que se pode transitar, como, 

por exemplo, os prazos inicial e final, e é neste contexto que se impõe disciplina e se 

confere oportunidade de “avaliar o progresso, fazer correções no meio do caminho e 

redirecionar as atividades futuras” (BROWN, 2010, p. 21).  

O desafio inicial é representado em geral pelo briefing, ponto de partida 

clássico de qualquer projeto. Segundo Tim Brown (2010, p. 22), o briefing: “é um 

conjunto de restrições mentais que proporcionam à equipe de projeto uma referência 

a partir da qual começar, benchmarks por meio dos quais será possível mensurar o 

progresso e um conjunto de objetivos a serem atingidos (...)”. O briefing, assim, 

segundo o autor, deve ser um mix de liberdade e restrições.  

No caso do presente projeto, o desafio inicial é: aprimorar os serviços 

da PGFN, com o objetivo de aumentar a recuperação dos créditos. O plano seria 

revisitar a forma como os serviços são prestados atualmente, para que a cobrança 

administrativa fosse fortalecida e o órgão não tivesse que entrar com processo judicial 

de cobrança, objetivando, com isso, reduzir a litigiosidade e elevar o nível de 

recuperação da dívida. O briefing, portanto, estava amplo o suficiente para que a 

equipe pudesse explorar e estabelecer as metas à medida que o projeto progredisse.  
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4.2 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 

 

4.2.1 Formação do grupo de trabalho e acordo inicial 

 

Proposto o desafio inicial e entregue este desafio à pesquisadora e à 

servidora mencionada, foi criado um grupo de trabalho (GT) composto por mais 5 

representantes, um de cada uma das 5 regiões da PGFN (que são divididas conforme 

as regiões de competência dos tribunais regionais federais). As nomeações, feitas 

pelas unidades regionais da PGFN, recaíram coincidentemente sobre os chefes da 

dívida ativa locais, que são as pessoas responsáveis pela gestão da dívida ativa da 

União e do FGTS no âmbito das respectivas unidades da PGFN (no caso, localizadas 

em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Recife). 

Sobre a questão da formação da equipe, destacou-se no referencial teórico 

a importância de que a equipe seja interdisciplinar, ou seja, composta de pessoas de 

áreas distintas dispostas a colaborar entre as diferentes disciplinas (BROWN, 2010, 

p. 27).  

No caso, a equipe foi formada por 5 Procuradores da Fazenda Nacional, a 

pesquisadora (também Procuradora da Fazenda Nacional) e uma servidora da área 

de Comunicação e Marketing, ou seja, são 6 pessoas da área jurídica e 1 pessoa da 

área de Comunicação e Marketing. Não se conseguiu, assim, formar uma equipe 

verdadeiramente interdisciplinar, diante da falta de recursos humanos na área de 

apoio do órgão, com pessoas com formação em áreas distintas da jurídica. Buscou-

se então superar essa falha nas fases seguintes, convidando-se pessoas de fora da 

equipe original, por vezes até de fora do órgão, para participar de atividades 

específicas. Uma consultora de design, embora não formalmente membro da equipe, 

auxiliou em todas as fases do projeto, orientando sobre as etapas e sugerindo 

ferramentas a serem utilizadas, bem como pontos a serem explorados.     

Destaca Tim Brown que “o estágio da inspiração requer um grupo pequeno 

e focado, cujo trabalho é definir o quadro de referência geral” (BROWN, 2010, p. 27). 

Para estabelecimento das metas iniciais e planejamento das ações nas primeiras 

etapas, de fato, o grupo ficou restrito a essas 7 pessoas que compõem o GT, o que 

possibilitou desenvolver o conceito básico do que deveria ser trabalhado nas demais 

etapas, com a orientação também da designer mencionada.   
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A primeira reunião, realizada por videoconferência em dezembro/2016, 

teve por objetivo estabelecer o diálogo para esclarecer o porquê de estarmos 

formando um grupo de trabalho, contextualizando o desafio inicial e o propósito. 

Explicou-se a abordagem que se pretendia utilizar para desenvolvimento das 

atividades, oportunizando assim um momento de discussão teórica com os 

participantes e nivelando o conhecimento sobre o design thinking. Este contato inicial 

foi, então, importante para firmar o primeiro acordo coletivo, ou seja, para se combinar, 

em conjunto, o que seria deveria ser feito para solucionar o desafio inicial e registrar 

que todos estava de acordo em utilizar, no processo, a abordagem do design thinking.  

O projeto recebeu o nome de InovaDAU pela equipe. 

 

4.2.2 Espaços compartilhados  

 

Como o GT é composto de pessoas de localidades diversas, foi criado um 

grupo de conversa no whatsapp e um espaço em nuvem para compartilhamento de 

arquivos, bem como criado um email específico para o projeto: inovadau@pgfn.gov.br. 

A utilização desses recursos favoreceu a colaboração e a interação da equipe, com a 

vantagem de se tratarem de ferramentas que não necessitam de suporte de TI.  

No edifício da PGFN em Brasília/DF, o local de trabalho da equipe do 

projeto foi transformado, para inspirar a criatividade e conferir visibilidade ao projeto. 

As paredes de uma das salas foram utilizadas para registro do andamento das fases 

do projeto. 

Como assinala Tim Brown, “embora possa parecer abstrato ao extremo, o 

design thinking é uma mentalidade incorporada – incorporada em equipes e projetos, 

com certeza, mas também em espaços físicos de inovação” (BROWN, 2010, p. 33). A 

criação de espaços compartilhados (também chamados de shared spaces) gera, nas 

palavras de Tennyson Pinheiro e Luis Alt, “verdadeiras ilhas de informação visual, que 

se encontram disponíveis durante todo o projeto, permitindo que a equipe navegue 

sem perder a linha de raciocínio” (PINHEIRO, 2011, p. 97). Destacam ainda os autores 

que os espaços compartilhados:  

(...) ajudam a manter a equipe informada e alinhada durante todo o 
desenvolvimento do projeto, estimulando a colaboração e também 
funcionando como repositórios visuais que diminuem a complexidade e 
revelam padrões nas informações (PINHEIRO, 2011, p. 206). 
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Estes espaços, portanto, fomentam o aumento da produtividade, por trazer 

maior clareza e entendimento sobre o andamento do projeto, bem como maior 

integração entre os envolvidos. Os recursos visuais ilustram de forma tangível algo 

que é intangível (o serviço), conferindo maior evidência aos pontos de contato e ao 

processo do serviço. 

Buscou-se, assim, no presente projeto, utilizar o próprio espaço onde as 

pessoas trabalham para transformá-lo num local de visibilidade do projeto, 

possibilitando que não somente os representantes do GT, mas também todas as 

pessoas que trabalham no mesmo local tomem conhecimento do que está sendo feito 

e do material já produzido. À medida que o material vai sendo produzido, portanto, o 

espaço compartilhado é preenchido com mais dados visuais. 

As evidências visuais possibilitam enxergar o material como um todo e 

analisá-lo por completo, o que conduz a novos insights, facilita a compreensão, induz 

o processo criativo e a visão sistêmica. “Como Dilbert já demonstrou, espaços 

padronizados produzem ideias padronizadas” (BROWN, 2010, p. 34), por isso a 

modificação do ambiente de trabalho mostrou-se pertinente.  

 

 

4.3 ENTENDIMENTO 

 

A etapa inicial do Duplo Diamante, como exposto no item 2.3.3 do 

Referencial Teórico, é a fase do entendimento, que pressupõe a exploração do 

problema, a fim de que se possa compreender o ambiente, os atores e o negócio. 

Para identificar a situação-problema da ação e avaliar seu contexto, esta 

fase exploratória, também chamada de imersão, contou com a utilização de diversas 

ferramentas do design thinking, no intuito de conhecer o universo das pessoas 

impactadas pelos serviços da PGFN.  

 

4.3.1 Técnica: “O que sabemos, o que queremos saber?” 

 

A fim de nivelar os conhecimentos do grupo sobre a situação pesquisada, 

a atividade inicial da primeira reunião presencial com todos os componentes do GT foi 

montar um quadro com duas colunas, na qual em uma seriam colados os post its 

sobre “o que sabemos”, e na outra coluna os post its com “o que queremos saber”. 
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Assim, as pessoas escreveram livremente sobre o que julgam saber do assunto, bem 

como relataram os pontos que precisam de maior aprofundamento:    

Figura 12: O que sabemos, o que queremos saber? 

 

Fonte: Elaborado pela equipe do InovaDAU. 
 

Essa etapa de entendimento foi importante para que a equipe 

compartilhasse e mapeasse seus conhecimentos existentes sobre o tema e indagasse 

as questões que deveriam ser objeto de posterior pesquisa e descoberta, ajudando a 

planejar até mesmo como seriam obtidas essas informações.  

 

4.3.2 Mapeamento de stakeholders 

 

Em seguida, foi feito um mapeamento de stakeholders, que é uma 

“representação visual ou física dos diversos grupos/públicos envolvidos em 

determinado serviço” (STICKDORN et al., 2014, p. 152). O grupo de trabalho 

identificou todos os possíveis atores envolvidos com os serviços relacionados à dívida 
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ativa da União e do FGTS, externos e internos ao órgão, e os categorizou, chegando 

a 23 categorias.  

O quadro abaixo ilustra as categorias de atores mapeadas, identificando os 

atores internos e externos: 

Figura 13: Mapa de stakeholders. 

 

Fonte: Elaborado pela equipe do InovaDAU. 

 
O agrupamento em categorias levou em consideração os interesses 

compartilhados e características comuns. Neste momento, também foram 

categorizados os grupos de acordo com sua importância e priorização que seria dada 

no projeto. O grupo decidiu, então, que seriam tratados prioritariamente os seguintes 

públicos: pessoa física, pessoa jurídica (categoria dividida em empresas de pequeno, 

médio e grande porte, conforme classificação do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Social e Econômico – BNDES), contador e advogado.   

 

4.3.3 Mapeamento dos serviços 

 

Após o mapeamento dos stakeholders, foi feito um mapeamento dos 

serviços existentes, a partir da Carta de Serviços da PGFN. Os serviços constantes 

da Carta são: 

• Alteração de Codevedor 



103 
 

• Agendamento de Senha para o Atendimento Presencial  

• Averbação de Causa Suspensiva de Exigibilidade ou Garantia 

• Certidões de Regularidade Fiscal  

• Consulta Débito e Informação Relativa à Dívida Inscrita 

(previdenciária e não previdenciária) 

• Consulta de Requerimentos 

• Exclusão e Suspensão de Registro no CADIN 

• Liquidação de Crédito Rural - Lei nº 13.340/2016 

• Lista de Devedores  

• Pagamentos 

• Parcelamentos da Arrematação 

• Parcelamento Convencional, Parcelamento do Simples Nacional e 

Reparcelamentos 

• Parcelamentos Especiais 

• Protesto de Certidão da Dívida Ativa da União 

• Recurso Administrativo em Razão da Exclusão de Parcelamento 

Especial 

• Restituição de Valores Pagos Indevidamente  

• Revisão de Dívida Inscrita 

• Substituição ou Levantamento de Garantia Extrajudicial 

• Vistas e Cópias de Processo Administrativo 

A partir desse mapeamento, procurou-se observar se os serviços de fato 

poderiam ser classificados como serviços públicos de atendimento, conforme o 

conceito utilizado pelo MP e mencionado no Referencial Teórico: “processos 

normatizados que realizam a entrega de um produto ou benefício a um usuário, 

diretamente ou por meio de intermediários, a partir de uma ou mais interações entre 

poder público e usuários”. Ademais, verificou-se se estavam presentes os requisitos 

necessários para esta classificação, quais sejam: a padronização e governança; a 

individualização; o impacto; a competência; a interação, a suficiência e a finalidade.  

Essa classificação é relevante, pois apenas os serviços públicos de 

atendimento fazem parte do escopo do projeto, sendo preciso verificar quais se 

encaixam no conceito para serem posteriormente objeto de exploração e 

reformulação.  
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Chegou-se à conclusão, então, que o “Protesto de Certidão da Dívida Ativa 

da União” não deveria constar da relação de serviços, pois se trata, em verdade, de 

um instrumento de cobrança, e não um serviço de atendimento. O serviço a ele 

relacionado seria a “baixa do protesto”, a qual, todavia, é de competência dos 

tabelionatos de protesto, e não da PGFN. 

Ademais, “agendamento de senha”, “vistas e cópia de processo 

administrativo” e “consulta de requerimentos” não dizem respeito à atividade fim do 

órgão e também foram excluídos, devendo ser tratados como procedimentos dentro 

dos demais serviços.  

A Lista de Devedores, por sua vez, não possui individualização, porque é 

de disponibilização ampla. Sendo assim, também foi excluída do mapa de serviços.  

 

4.3.4 Mapeamento serviços x usuários 

 

Mapeados os usuários e serviços, verificou-se a necessidade de se fazer 

um batimento entre ambos, para identificar quais usuários utilizam quais serviços. 

Para tanto, buscou-se o envolvimento de outras pessoas fora do GT, porém que 

trabalham com a gestão da dívida ativa da União e do FGTS (Procuradores da 

Fazenda Nacional e servidores). Assim, numa sala sem cadeiras, foram mapeados na 

parede os usuários e cada pessoa deveria fazer a correspondência, com post-its, dos 

serviços que cada usuário poderia ou deveria utilizar.  

Neste momento, permitiu-se uma revisão do trabalho anterior, 

oportunizando que fossem mapeados outros usuários não listados (e isso ocorreu), 

bem como fossem destrinchados os serviços de cada usuário, independentemente da 

denominação do serviço, para que o mapa apresentasse os serviços que de fato são 

prestados para cada usuário.   

Este mapa mais completo de serviços x usuários permite que os recursos 

sejam mobilizados de forma mais eficaz no momento de responder aos problemas e 

expandir o serviço.  

 

4.3.5 Mapa da Jornada do Usuário 

 

O mapa da jornada do usuário representa a visualização estruturada da 

experiência do usuário durante o serviço, dispondo as interações em ordem de 
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ocorrência. Este mapa permite evidenciar os pontos de contato em que os usuários 

interagem com o serviço, o que pode ocorrer por meio de carta, contato face a face 

entre os indivíduos, interações no site, deslocamento a determinado local. Permite, 

ainda, identificar tanto as áreas problemáticas, quanto as oportunidades de inovação.  

O mapa da jornada do contribuinte foi elaborado sob a perspectiva do 

usuário do serviço, desde o momento em que ele é inscrito em dívida ativa da União 

ou do FGTS até o momento em que sua dívida é resolvida ou baixada, conforme 

representação abaixo: 

Figura 14: Mapa da Jornada do Contribuinte. 

 

Fonte: Elaborado pela equipe do InovaDAU. 
 

Os pontos de contato ficaram evidentes na representação visual geral da 

experiência, e desde já se pôde constatar que os serviços prestados pela PGFN 

geram excessivos e desnecessários pontos de contato com os contribuintes, 

burocratizando e certamente impactando de forma negativa a prestação dos serviços.  

 

 

4.4 OBSERVAÇÃO 

 

Embora ainda faça parte da fase de exploração e seja bastante imbricada 

com a etapa de entendimento, consideramos que as atividades a seguir fazem parte 

da etapa de observação, pois se tratam das pesquisas acerca do que ficou constatado 
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que não conhecemos na fase de entendimento. Isso significa que é uma consequência 

da etapa anterior, na qual a pesquisa de campo foi planejada e preparada.  

A etapa de observação visa buscar os elementos e dados que possibilitarão 

identificar o problema real, sob o ponto de vista dos usuários do serviço. Trata-se de 

uma verdadeira imersão na vida dos usuários, para compreender seus 

comportamentos, desejos, frustrações e motivações. Como se baseia no fator 

humano, busca olhar todos os aspectos do ser humano: físico, cultural, sociológico e 

psicológico.   

 

4.4.1 Entrevistas de profundidade 

 

Muito utilizadas nas abordagens de inovação, as entrevistas representam 

uma ferramenta poderosa para conhecer a fundo os usuários reais. Constituem 

conversas informais com usuários e tem o objetivo de capturar e compreender 

necessidades, dificuldades, comportamentos. A abordagem propõe que se conheçam 

poucas pessoas, mas que elas sejam conhecidas de forma profunda (PINHEIRO; 

BROWN; STICKDORN et al.; MELO; VIANNA). Sendo então poucos, a escolha dos 

entrevistados é um ponto crucial.  

A literatura traz que é importante privilegiar usuários extremos, que 

possuam opiniões bem firmadas sobre o contexto que precisa ser compreendido, por 

vezes até radicais, pois o que se precisa não é uma média das percepções, mas 

captar pontos de vista únicos que servirão de inspiração para o projeto. Como 

destacam Tennyson Pinheiro e Luis Alt:   

Projetar para os extremos não significa projetar coisas extremas. Um novo 
serviço pensado para superar as expectativas de um grupo de usuários 
extremos será mais bem recebido por pessoas comuns do que pensado para 
atender a usuários displicentes. (...) Fazer uma pesquisa de imersão com 
usuários medianos é tão pouco eficiente quanto planejar uma estratégia com 
base apenas num cenário que é a média dessas extremidades (PINHEIRO, 
2011, p. 70). 
 

A vantagem de entrevistar usuários extremos, portanto, reside em ajudar a 

delimitar os limites da atuação (se conseguir resolver o problema deles, certamente 

resolve o da maioria) e até obter opiniões que podem refletir o que outros pensam, 

mas não tem vontade de expressar ou não se incomodam com isso. Não se trata, 

contudo, de escolher pessoas que utilizam muito o serviço ou de classificar por classe 

social (o acesso diferenciado a recursos não significa necessariamente mudança de 
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ponto de vista sobre determinando assunto), mas optar por comportamentos 

contrastantes, que tragam mais de um ponto de vista.    

Nesse sentido, considerando a priorização dada no início do trabalho, 

referente aos usuários que seriam trabalhados primeiro, foram entrevistados 

individualmente 1 empresa de contabilidade, 3 pessoas físicas, 1 empresa de 

pequeno porte, 1 empresário individual, 4 advogados, 1 empresa de grande porte.  

As perguntas que nortearam as entrevistas estão dispostas no Apêndice A. 

Importante registrar que o roteiro de pesquisa serviu apenas para começar a 

conversa, pois durante a entrevista permitiu-se a liberdade para que cada entrevistado 

relatasse as experiências vividas, independente da pergunta realizada. A proposta é 

conversar, e não questionar, buscando-se entender a perspectiva do usuário sem 

impor estruturas. Ademais, os entrevistadores (quase sempre em número de dois: a 

pesquisadora e mais alguém da equipe) perguntavam o “porquê” de cada fato ou 

atitude, a fim de aprofundar a experiência e revelar as motivações que constituem a 

raiz do problema.   

De se destacar que as entrevistas podem ser também contextuais, isto é, 

conduzidas no ambiente onde ocorre o serviço, permitindo que os entrevistadores 

observem o comportamento do usuário durante a sua experiência. Além das 

entrevistas individuais, portanto, o grupo realizou entrevistas contextuais durante a 

visita ao Centro de Atendimento ao Contribuinte (CAC) de Brasília/DF, oportunidade 

em que foram extraídas as percepções de diversos contribuintes que aguardavam 

atendimento, as quais foram posteriormente relatadas.   

A sistematização das entrevistas individuais, contextuais e do grupo focal, 

a seguir exposto, foi feita durante uma reunião presencial em Brasília, com a equipe.  

 

4.4.2 Grupo Focal 

 

Em complemento às entrevistas de profundidade e contextuais, foi 

organizado em São Paulo, juntamente com o Grupo de Estudos Tributários Aplicados 

(GETAP), um grupo focal que contou com a participação de 8 representantes dos 

departamentos jurídicos de empresas de grande porte associadas ao GETAP.  

Morgan (1997, citado por GONDIM, 2003), define grupo focal como uma 

técnica de pesquisa que coleta dados por meio das interações grupais ao se discutir 

um tópico especial sugerido pelo pesquisador. O grupo focal realizado foi do tipo 
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exploratório, vez que destinado à descoberta de necessidades e expectativas do 

grupo, tendo como alvo a produção de novas ideias. 

O GETAP é uma entidade sem fins lucrativos que tem por finalidade ajudar 

no aperfeiçoamento da legislação tributária brasileira, por meio de sugestões que 

visem sua simplificação e racionalização.38 Considerando que seus membros 

constituem empresas ativas, algumas multinacionais, e todas muito engajadas na 

discussão sobre a questão tributária no país (o que inclui os procedimentos de 

cobrança e regularização das dívidas), pode-se afirmar que constituem um grupo 

particular de usuários extremos. Extremos, no sentido de que possuem posições 

bastante firmadas sobre os serviços fiscais a eles dirigidos, sendo relevante então seu 

ponto de vista para o projeto. Não se tratou, portanto, de um grupo focal que reúne 

pessoas aleatórias e medianas.  

O grupo focal foi facilitado por duas colaboradoras do GETAP, em conjunto 

com a pesquisadora e mais um membro da equipe do GT, totalizando assim 12 

pessoas no evento. O evento teve a duração de 2h e os participantes puderam falar 

livremente sobre o tópico apresentado, qual seja, a prestação de serviços pela PGFN.  

Os principais anseios, necessidades, frustrações e problemas relatados 

pelo grupo de empresas presentes e também percebidos pela equipe do GT foram 

sintetizados nas personas de empresas de grande porte, sobre as quais se falará com 

maiores detalhes adiante.  

 

4.4.3 Dados da Ouvidoria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

 

A Ouvidoria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (Ouvidoria PGFN) 

é um canal de comunicação com o cidadão que tem a missão de fortalecer a 

participação da sociedade quanto à qualidade dos serviços atribuídos e colocados à 

sua disposição pela PGFN. É considerada pelo órgão um canal que contribui ao pleno 

exercício da consciência crítica da instituição, uma vez que mapeia as principais 

dificuldades encontradas pelo cidadão no acesso aos seus serviços, possibilitando a 

melhora na eficiência, eficácia e efetividade de suas ações. 

                                            
38 Informações extraídas do site do GETAP na internet: www.getap.org.br. 
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A Ouvidoria PGFN utiliza como canal de comunicação com o cidadão o 

sistema Ouvidor39, gerenciado pela Ouvidoria-Geral do Ministério da Fazenda 

(Ouvidoria MF), que recepciona as reclamações, denúncias, solicitações, sugestões 

e elogios sobre os serviços prestados, por meio dos seguintes canais: i) internet, 

mediante acesso ao sítio eletrônico http://portal.ouvidoria.fazenda.gov.br/; ii) call 

center, pelo telefone 08007021111; iii) cartas, no endereço: Ouvidoria-Geral do 

Ministério da Fazenda, SAUS Quadra 6, Bloco O, Edifício Órgãos Centrais, CEP: 

70070-917, Brasília-DF; iv) e cartas-resposta, disponibilizadas em diversos locais de 

ingresso nos órgãos que compõem o MF. 

Considerando que a Ouvidoria PGFN congrega os mais diversos tipos de 

mensagens de contribuintes sobre os serviços prestados pelo órgão, obter 

informações sobre essas mensagens é bastante relevante para apreender as 

demandas que os cidadãos não estão conseguindo solucionar por meio dos canais 

ordinários, que são principalmente a internet e o atendimento presencial. Assim, os 

dados constantes desse item da pesquisa foram solicitados pela pesquisadora à 

Ouvidoria PGFN, que os extraiu do sistema Ouvidor, referido acima. Além disso, foi 

realizada entrevista com a servidora responsável pela Ouvidoria, que complementou, 

com suas percepções, o relatório produzido.    

A Ouvidoria PGFN oferece ainda informações sobre os serviços da dívida 

ativa da União, esclarecendo sobre os procedimentos a serem adotados e onde 

encontrá-los. As mensagens repassadas à Ouvidoria PGFN, quando não respondidas 

por suas colaboradoras, são reencaminhadas para o auxílio, consultoria e 

manifestação das Coordenações ou Unidades da PGFN em todo país, conforme sua 

atribuição em relação ao objeto da mensagem. A forma de redistribuição é por e-mail 

interno do Sistema Ouvidor, ficando em status de “em tratamento40”, aguardando o 

retorno com subsídios necessários para a formulação de resposta ao cidadão. 

No período de 2010 a 2016, foram mais de 11 mil mensagens 

recepcionadas pela Ouvidoria, sendo a maioria classificada em: 

 

                                            
39 O sistema Ouvidor é o sistema oficial de tramitação de demandas do cidadão, que busca a Ouvidoria 
de todos os órgãos do Ministério da Fazenda para encaminhar as mensagens. As demandas recebidas 
por outras formas de contato do cidadão são transformadas em mensagens do sistema pela Ouvidoria 
do Ministério da Fazenda. 
40 Em tratamento é o conceito utilizado para definir que a mensagem foi encaminhada para providências 
nas Coordenações/Unidades da PGFN, mas ainda não houve o respectivo retorno informando destas 
providências.  
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Figura 15: Dados Ouvidoria 2010-2016 – Tipo de Mensagem. 

 

Fonte: Sistema Ouvidor. Elaborado pela equipe do InovaDAU. 
 

Quando se analisa os tipos das mensagens relativas ao ano de 2016, 

apenas, verifica-se que a quantidade de informação solicitada se mantém constante, 

porém a quantidade de solicitação de serviços aumentou e a de reclamação diminuiu: 

Gráfico 1: Dados Ouvidoria 2016 – Tipo de Mensagem. 

 

Fonte: Sistema Ouvidor. Elaborado pela equipe do InovaDAU. 
 

Observa-se, assim, que, em 2016, o volume de mensagens requerendo 

informações é preponderante, representando 56,5% das mensagens concluídas. Em 

segundo lugar, vem a solicitação, com 24,5% das mensagens. A solicitação diz 

respeito a requerimento de serviços, enquanto a informação está mais relacionada a 

pedido de orientação.  

O quadro atual, referente ao primeiro trimestre de 2017, dá conta de que, 

de fato, o volume de informação e de solicitação de serviços por intermédio da 
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Ouvidoria PGFN é o mais demandado, correspondendo a quase 80% das mensagens 

que chegam à Ouvidoria PGFN: 

Gráfico 2: Dados Ouvidoria 1º Trim/2017 – Mensagens por Tipo de Serviço. 

 

Fonte: Sistema Ouvidor. Elaborado pela equipe do InovaDAU. 
 

A partir desses dados, já é possível constatar que existe um problema claro 

de comunicação deficiente por parte do órgão, tendo em vista que todas as 

orientações sobre serviços (entendidas pela Ouvidoria PGFN como informação) 

constam do site da PGFN e da Carta de Serviços, porém não estão sendo consultadas 

ou compreendidas, uma vez que os contribuintes estão se reportando à Ouvidoria.  

Ademais, diversos serviços prestados de forma virtual através do site da 

PGFN também estão sendo solicitados pelo canal da Ouvidoria, ao invés de serem 

obtidos diretamente, de forma online, no site.   

Abaixo, o gráfico comparativo de serviços41 demandados durante os anos 

de 2014 a 2016, seguido pelo gráfico de representatividade dos principais serviços 

demandados na Ouvidoria da PGFN no ano de 2016 em relação ao total de 

mensagens recebidas, corroboram essa conclusão: 

                                            
41 Para melhor visualização, houve o agrupamento dos serviços menos demandados em “outros 
assuntos”. 
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Gráfico 3: Dados Ouvidoria 2014 a 2016 – Mensagens por Tipo de Serviço. 

 

Fonte: Sistema Ouvidor. Elaborado pela equipe do InovaDAU. 

 

Gráfico 4: Dados Ouvidoria 2016 – Mensagens por Tipo de Serviço. 

 

Fonte: Sistema Ouvidor. Elaborado pela equipe do InovaDAU. 

 
Os serviços de consulta à dívida ativa (16%), emissão de DARF (11%), 

parcelamento (19%) e parcelamentos especiais (8%), por exemplo, estão 

disponibilizados na internet, requerendo apenas que contribuinte faça um cadastro 

online para acesso aos mesmos. Isso significa que mais de 50% das mensagens 

recebidas pela Ouvidoria referem-se a serviços que possuem orientação e prestação 

direta pelo sítio da PGFN na internet.  
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No que tange à localização geográfica dos contribuintes demandantes, São 

Paulo concentra a maioria das mensagens recebidas, 30% do total em 2016. Isso se 

justifica pelas proporções numéricas do Estado, que concentra 41,58% do estoque da 

dívida ativa da União42 em termos de valor, sendo responsável por 37,39% da 

arrecadação total do país, entre tributos federais, estaduais e municipais43, além de 

possuir mais de 20% da população brasileira em seu território44: 

Figura 16: Dados Ouvidoria 2016 – Mensagens por Estado. 

 

Fonte: Sistema Ouvidor. Elaborado pela equipe do InovaDAU. 
 

Justifica-se, assim, uma ação especial quanto aos serviços de atendimento 

prestados no Estado de São Paulo, por concentrar a maior parte das demandas 

relativas a serviços da PGFN no país, bem como 2/5 do estoque total da dívida ativa 

da União.   

 

4.4.4 Dados do Atendimento Presencial 

 

Embora as pesquisas em design thinking sejam mais qualitativas, já que 

intentam compreender motivações e sentimentos humanos que dificilmente são 

apreendidos por métodos quantitativos, dados e informações gerados pelo método 

quantitativo, se enriquecerem o conhecimento sobre o serviço e as pessoas que o 

utilizam, podem e devem ser levados em consideração.  

                                            
42 Dado extraído do sistema DW da PGFN, referente a abril/2017. 
43 Dado do período de janeiro a maio de 2017. 
44 Fonte: https://impostometro.com.br/ - Acesso em 08/05/2017. 
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Portanto, além dos dados já oferecidos pela Ouvidoria da PGFN, foram 

extraídos relatórios sobre o atendimento presencial da RFB, no que diz respeito 

apenas aos serviços da PGFN.  

Conforme se verifica no gráfico abaixo, muitos serviços que são oferecidos 

pela internet, como a consulta ao débito e a emissão de DARF, estão sendo buscados 

por contribuintes no atendimento presencial, representando cerca de 32% do 

atendimento presencial total no período de janeiro a abril de 2017: 

Gráfico 5: Dados do Atendimento Presencial 2017 – Janeiro a Abril. 

 

Fonte: Dados fornecidos pela RFB por e-mail. Elaborado pela equipe do InovaDAU. 
 

Os dados, assim, infirmam que a internet é subutilizada para a obtenção de 

serviços da dívida ativa e busca de orientações. As motivações para tanto foram 

encontradas nas próprias entrevistas individuais e de campo, as quais revelaram o 

desconhecimento do site da PGFN, dificuldade em encontrar orientações no site, falta 

de usabilidade, linguagem inacessível e o fato de o site não ser intuitivo.  

Portanto, as informações gerenciais obtidas sobre o atendimento 

presencial corroboram e complementam as demais pesquisas realizadas, 

contribuindo para esclarecer a situação-problema que deve ser enfrentada.  

 

4.4.5 Pesquisa Etnográfica 

 

A pesquisa etnográfica não é própria da área do Design, mas da 

Antropologia (MELO, 2015), porém tem sido muito utilizada em projetos de design de 
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serviços, no intuito de compreender pontos de vista que possam ser úteis para a 

compreensão do problema, mediante a observação de situações reais de uso. 

Literalmente, o significado da palavra etnografia é “descrição de pessoas” 

(STICKDORN et al., 2014, p. 110).   

Tennyson Pinheiro e Luis Alt trazem a seguinte definição para a pesquisa 

etnográfica: 

Uma pesquisa etnográfica é por definição um estudo feito para compreender 
como as pessoas conduzem suas vidas, realizado de preferência nos locais 
em que vivem e trabalham. O pesquisador deve observar, sem interferir, 
pessoas em seus habitats naturais para tentar decodificar seus 
comportamentos, crenças, valores e pontos de vista (PINHEIRO, 2011, p. 
75).  

 

A pesquisa etnográfica demanda uma saída de campo e um olhar apurado 

dos pesquisadores sobre a realidade observada. Também é necessário preparação 

para eventuais situações adversas.  

No projeto em questão, foi realizada uma saída de campo com todos os 

componentes do GT ao CAC de Brasília/DF, a fim de realizar três experiências 

distintas: ver, ouvir e sentir. Essa é a chamada triangulação da pesquisa em design 

thinking45, que também está relacionada com os aspectos funcional, cognitivo e 

emocional que auxiliam no exercício de empatia, como visto no Referencial Teórico 

(BROWN, 2010, p. 46-52).  

O “ver” corresponde ao olhar etnográfico, ou seja, em observar como o 

serviço está acontecendo. O “ouvir” é a entrevista de campo ou contextual, feita com 

usuários que estão utilizando o serviço naquele momento. O “sentir”, por fim, requer 

que o pesquisador assuma a posição de usuário e utilize o serviço nesta condição.  

Ao entrar no CAC de Brasília, logo veio um atendente informar em voz que 

“os serviços da PGFN estavam indisponíveis”. Qual a surpresa do grupo em ouvir 

aquela mensagem, que acabou por fazer com que contribuintes que aguardavam o 

atendimento fossem embora, sem nenhuma outra orientação. E, ao conferir na 

internet, o serviço estava disponível! A pesquisa etnográfica, além desse episódio, 

revelou situações e comportamentos que de forma bastante evidente precisam ser 

modificados, sendo tais insights registrados após a visita.   

A saída de campo possibilitou ainda que fossem realizadas conversas 

informais com as pessoas que aguardavam atendimento (pessoas físicas, na maioria), 

                                            
45 Extraído do material do curso Design Thinking Experience, realizado pela Escola de Design Thinking. 
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sem identificação do grupo, e também os resultados dessas conversas foram depois 

registrados. Houve ainda a oportunidade de conversas com atendentes e com o chefe 

local do CAC, neste momento com a equipe já devidamente identificada.  

Por fim, esta pesquisadora pegou uma senha de atendimento e aguardou 

sua vez, para testar um atendimento real (esse é o “sentir”). Foi relatado um problema 

para a atendente e ela prestou as orientações, tendo as impressões sobre o 

atendimento sido discutidas posteriormente com o grupo.  

A saída de campo, além de aumentar a empatia em relação aos 

contribuintes, possibilitou um entendimento ainda maior sobre o problema, gerando 

importantes insights para contornar o desafio.    

 

4.4.6 Mapa da empatia 

 

A grande massa de dados produzida foi examinada em uma reunião 

presencial específica com a equipe para esta etapa de análise. As entrevistas foram 

lidas, discutidas e sintetizadas. Foram debatidas as descobertas, as emoções 

percebidas e buscados os padrões e ressonâncias. O agrupamento dos dados das 

entrevistas (de profundidade, contextuais e grupo focal) e da saída de campo contou 

com a ajuda da ferramenta conhecida por mapa da empatia. Em realidade, o mapa da 

empatia muitas vezes confunde-se com as personas (ferramenta explicada a seguir), 

mas no presente projeto as duas ferramentas foram utilizadas. Ou seja, foram criados 

alguns mapas de empatia, com base no modelo abaixo, para a partir deles serem 

construídas as personas: 
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Figura 17: Modelo do Mapa da Empatia. 

 

Fonte: Escola de Design Thinking. 
 

A utilidade do mapa da empatia está em evidenciar os aspectos funcional, 

cognitivo e emocional que envolvem o relacionamento do usuário com o serviço, 

conforme Tim Brown sugere que seja feito46.  

Os mapas da empatia construídos seguem nas ilustrações a seguir: 

 

                                            
46 Vide item 2.3.2.1 deste trabalho, que trata da empatia.  
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Figura 18: Mapa da Empatia – Grande Empresa. 

 

Fonte: Elaborado pela equipe do InovaDAU. 
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Figura 19: Mapa da Empatia – Pequena Empresa. 

 

Fonte: Elaborado pela equipe do InovaDAU. 

Figura 20: Mapa da Empatia – Advogado. 

 

Fonte: Elaborado pela equipe do InovaDAU. 
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Figura 21: Mapa da Empatia – Média Empresa. 

 

Fonte: Elaborado pela equipe do InovaDAU. 

 

 
4.4.7 Personas 

 

Personas constituem uma ferramenta de empatia que permite 

compreender os usuários a partir de perfis fictícios, mas que poderiam ter 

correspondência no mundo real. Assim, a persona reúne um conjunto típico de 

interesses e dores observadas em pessoas de determinado grupo, facilitando as 

discussões acerca dele. Não é, porém, a representação de um usuário médio, mas de 

um usuário típico.  
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A construção de personas torna a conexão mais humana, pois confere 

identidade, personalidade, atitudes, falas, gostos, dores e anseios ao personagem, 

permitindo o engajamento da equipe no conhecimento profundo da rotina daquela 

persona e, com isso, ampliando a empatia.   

No presente projeto, foram construídas 8 personas, uma vez que o intuito 

da sua utilização foi proporcionar empatia nos 4 grupos de trabalho do workshop de 

cocriação, ficando então cada grupo com duas personas.  

As personas podem ser construídas com base em dados reais (data driven) 

ou a partir de inferências do grupo do projeto, sem base estatística ou pesquisa (ad 

hoc) (MELO, 2015, p. 69).  

No caso, as personas foram construídas com base nos insights das 

pesquisas realizadas, como as entrevistas e grupo focal, tendo sido construídas a 

partir da sistematização antes feita pelo mapa da empatia. Inseriu-se na persona 

balões de fala, balões de pensamento, suas dores e necessidades:  

Figura 22: Persona do Advogado 1. 

 

Fonte: Elaborado pela equipe do InovaDAU. 
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Figura 23: Persona do Advogado 2. 

 

Fonte: Elaborado pela equipe do InovaDAU. 

 

Figura 24: Persona da Pequena e Média Empresa 1. 

 

Fonte: Elaborado pela equipe do InovaDAU. 
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Figura 25: Persona da Pequena e Média Empresa 2. 

 

Fonte: Elaborado pela equipe do InovaDAU. 

 

Figura 26: Persona da Pessoa Física. 

 

Fonte: Elaborado pela equipe do InovaDAU. 
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Figura 27: Persona do Contador. 

 

Fonte: Elaborado pela equipe do InovaDAU. 

 

Figura 28: Persona da Grande Empresa 1. 

 

Fonte: Elaborado pela equipe do InovaDAU. 
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Figura 29: Persona da Grande Empresa 2. 

 

Fonte: Elaborado pela equipe do InovaDAU. 

 
Durante o workshop de ideação, as personas previamente criadas foram 

distribuídas nos grupos, que tiveram a missão de dar vida a essa persona, conferindo-

lhe um nome, idade, profissão, personalidade e características. Os grupos fizeram 

ainda um trabalho de colagem, pegando fotos de revistas para construir a “cara” da 

persona. A intenção da customização da persona durante o workshop foi criar mais 

empatia do grupo com as personas que iriam trabalhar. 

As fotos a seguir ilustram esta etapa: 
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Figura 30: Customizando as personas. 

  

 

Fonte: Montagem de fotos elaborada pela equipe do InovaDAU. 
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Figura 31: Persona “Seu Zé da Silva”. 

 
Fonte: Elaborado pela equipe do InovaDAU. 

 

Figura 32: Persona “Jorge Um Dois Três de Oliveira Quatro”. 

 

Fonte: Elaborado pela equipe do InovaDAU. 
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4.4.8 Benchmarking 

 

Conforme pontuam Tennyson Pinheiro e Luis Alt, estudar cenários 

análogos ao serviço traz novos insights e possibilidades, “informa e capacita a equipe 

a explorar conceitos novos, pouco ou nada experimentados dentro do setor do serviço 

para o qual estão projetando, porém de grande valia em outros setores com interações 

similares” (PINHEIRO, 2011, p. 204).  

O benchmarking, como técnica que permite criar ideias novas em cima do 

que já é realizado ou em práticas de outras organizações, abre o leque para soluções 

não vislumbradas e possibilita insights para respostas novas. No caso, o 

benchmarking foi realizado com o Banco do Brasil e uma empresa particular de 

recuperação de créditos. O objetivo da pesquisa com essas empresas não foi copiar 

boas práticas, mas conhecer seus mecanismos de cobrança e formas de lidar com os 

devedores, para geração de ideias em relação aos serviços da PGFN, com foco nas 

necessidades de seus usuários.  

É certo que o benchmarking não é uma ferramenta típica do design 

thinking, até porque pode limitar a criatividade em processos de inovação, sendo mais 

útil em abordagens incrementais, já que tende a copiar o que já deu certo, ao invés 

de “inventar a roda”, economizando-se tempo e dinheiro. Contudo, se usada de forma 

apropriada e consciente, pode gerar valiosos insights sobre práticas de sucesso 

(MELO, 2015, p. 43-45). 

Finalizada a etapa de observação, que chegou ao diagnóstico da situação-

problema dos serviços públicos de atendimento da PGFN, sob a perspectiva do 

contribuinte, coube então à equipe passar para a etapa do ponto de vista, a fim de 

identificar o real problema que deveria ser desafiado.  

 

 

4.5 PONTO DE VISTA 

 

Considerada uma das etapas mais difíceis do processo (e de fato mostrou-

se desafiador), o ponto de vista representa um momento de grande convergência. A 

partir de todo o diagnóstico construído, é preciso sintetizar as informações, dar foco 

ao desafio e fazer escolhas.    
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O ponto de vista vai expressar o problema sob a perspectiva do usuário, 

sintetizando os valores humanos que não estão sendo respondidos pelo serviço em 

questão. Assim, o desafio inicial é refeito, já que representa o desafio do ponto de 

vista da organização, a fim de que represente o desafio do ponto de vista do usuário, 

ainda que o desafio inicial não seja ignorado, pelo contrário: o novo desafio deve 

contemplar também o desafio inicial. De se recordar que o desafio inicial era 

“aprimorar os serviços da PGFN, com o objetivo de aumentar a recuperação dos 

créditos”. 

 

4.5.1 Técnica do “Como podemos...?” 

 

A técnica utilizada para se chegar ao ponto de vista foi a de perguntar 

“como podemos” resolver o problema da pessoa impactada com o serviço.  

 A Escola de Design Thinking (Echos)47 sugere que sejam obedecidas as 

seguintes regras para utilização dessa ferramenta:  

1 – Formato de “Como podemos…”. 

2 – A nova pergunta tem que atender também à pergunta inicial. 

3 – A pergunta tem que ser a cara da persona (valor humano). 

4 – A pergunta não pode ser muito genérica, não evoluir o desafio inicial. 

5 – A pergunta não pode ser muito específica, ter uma ideia embutida.  

Sobre essa ferramenta, Adriana Melo e Ricardo Abelheira48 aduzem que a 

“essência de uma nova solução é um novo ‘como’. O impacto gerado e o nível de 

ousadia e ambição se medem pelo que vem depois” (MELO, 2015, p. 80). 

A tarefa consiste em refazer o desafio inicial de “aprimorar os serviços da 

PGFN, com o objetivo de aumentar a recuperação dos créditos”, que traduz a 

demanda sob o ponto de vista da administração, para a ótica dos contribuintes, 

através da pergunta “como podemos”. A pergunta, então, deve trazer em si os valores 

humanos que não estão sendo respondidos, a partir das conclusões obtidas sobre 

toda a pesquisa realizada na etapa de imersão. Trata-se de um grande esforço de 

convergência e decisão sobre o material produzido. Esse é o fechamento do 

                                            
47 Extraído a partir dos slides fornecidos pela Escola de Design Thinking no Curso Design Thinking 
Experience.  
48 Os autores consideram que essa pergunta é a melhor maneira de criar valor por meio de uma 
experiência diferenciada, porque o valor está precisamente no “como”. Contudo, preferem utilizar a 
pergunta “como poderíamos” do que “como podemos” (MELO, 2015, p. 80). 
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problema, que será então desafiado pela equipe, para que encontre as soluções mais 

viáveis, desejáveis e eficientes. Por isso é que fazer a pergunta certa torna-se crucial 

para o sucesso do projeto.  

Antes de formular a pergunta “como podemos”, a equipe do GT procurou 

enquadrar os problemas dos diversos contribuintes nas categorias de usuários e o 

mapa da empatia auxiliou bastante nesse processo. De se destacar que, como as 

motivações dos usuários mostraram-se diferentes, embora algumas necessidades 

fossem semelhantes, foi necessário elaborar um ponto de vista para cada categoria 

de usuários com os quais se estava trabalhando.  

Foram, assim, elaborados 5 pontos de vista: i) do contador, ii) do advogado, 

iii) da pessoa física, iv) das empresas de pequeno e médio porte e v) das empresas 

de grande porte. As empresas de pequeno e médio porte foram agrupadas, porquanto 

apresentaram necessidades semelhantes, senão iguais.  

Na fase de ideação, explicada a seguir, os participantes do workshop, em 

número de 20 pessoas, validaram os pontos de vista trazidos pela equipe, 

promovendo pequenas alterações. Ao final, os pontos de vista ficaram definidos da 

seguinte forma: 

Figura 33: Ponto de Vista da Pessoa Física. 

 

Fonte: Elaborado pela equipe do InovaDAU. 
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Figura 34: Ponto de Vista do Contador. 

 

Fonte: Elaborado pela equipe do InovaDAU. 
 

Figura 35: Ponto de Vista da Advogado. 

 

Fonte: Elaborado pela equipe do InovaDAU. 

 

Figura 36: Ponto de Vista da Pequena e Média Empresa. 

 

Fonte: Elaborado pela equipe do InovaDAU. 
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Figura 37: Ponto de Vista da Grande Empresa. 

 

Fonte: Elaborado pela equipe do InovaDAU. 

 
Definidos os pontos de vista, na perspectiva dos contribuintes, a dimensão 

da desejabilidade, que representa as necessidades humanas, restou embutida nas 

perguntas que sintetizam os problemas a serem enfrentados pela equipe do projeto. 

A equipe deve, ainda, observar as dimensões da viabilidade e praticabilidade, como 

visto no Referencial Teórico, ao compor as soluções para os problemas.  

Assim, passa-se a tratar da etapa de ideação do projeto, que tratou das 

propostas de solução para cada ponto de vista definido acima.  

 

 

4.6 IDEAÇÃO  

 

Como ensina a Escola de Design Thinking (Echos)49, o momento de 

ideação transforma a pesquisa mais o ponto de vista em conjunto de direções 

estratégicas e soluções tangíveis. A criatividade coletiva, neste ponto, é fundamental 

para gerar um potencial criativo bem maior que o de um indivíduo sozinho. Afinal, 

como aduzem Tennyson Pinheiro e Luis Alt, “na atual economia cocriativa, o que for 

importante para as pessoas, e não estiver disponível, será cocriado e disponibilizado 

(PINHEIRO, 2011, p. 100). 

Para concretizar a etapa de ideação, a equipe organizou um workshop com 

participantes de diversas áreas e usuários reais, com o objetivo de promover uma 

sessão de ideação colaborativa e interdisciplinar. Esse tipo de sessão permite 

                                            
49 Extraído dos slides fornecidos pela Escola de Design Thinking no Curso Design Thinking Experience. 
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“antecipar problemas, contornar barreiras de aceitação e gerar resultados mais 

alinhados com a expectativa dessas pessoas, aumentando os potenciais de adoção e 

uso” (PINHEIRO, 2011, p. 102). Stickdorn e outros alertam que a cocriação não 

implica decisão do grupo, mas sim que as ideias e soluções propostas serão utilizadas 

como inspiração para a equipe de design, que precisa refinar as contribuições, além 

do filtro que é feito em relação aos temas que se mostrarem mais impactantes 

(STICKDORN et al., 2014, p. 201).   

Ademais, importa pontuar que a sessão de cocriação se adequa aos 

propósitos da pesquisa-ação. Sobre o assunto, Michel Thiollent destaca a participação 

de pessoas implicadas na transformação em reuniões e seminários, os quais podem 

ser alimentados por informações obtidas pela pesquisa, mesmo que por meios 

convencionais, como entrevistas e documentação. Daí porque a pesquisa-ação pode 

ser aplicada, segundo o autor, para o estudo de inovações ou de transformações 

técnicas e sociais nas organizações (THIOLLENT, 2011, p. 26).  

 

4.6.1 Organização do workshop 

 

Para a organização do evento de cocriação, foi necessário pensar no local, 

convidados, materiais, tempo de duração, número de participantes, logística de som 

e imagem, coffee break, vídeos, etc. Além disso, foi necessário planejar as etapas do 

workshop, escolher as ferramentas de ideação e explorar dinâmicas que 

incentivassem a criatividade. Conversar com outras pessoas que já tinham facilitado 

sessões de cocriação também ajudou, visto que era a primeira vez que uma equipe 

da PGFN conduzia um projeto nesses termos.50  

A escolha do local para realização do workshop também teve relevância. O 

espaço Nexus, localizado na ENAP, em Brasília, possui uma estrutura convidativa 

para eventos que desejam estimular a criatividade. Além de sair do ambiente de 

trabalho, o espaço possibilita a disposição das mesas em ilhas, utilização de painéis, 

                                            
50 O networking revelou-se muito importante no processo, pois o contato com pessoas que trabalham 
com abordagens de inovação permitiu a troca de experiências e várias dicas de facilitação, que 
conferiram maior segurança à equipe. Ademais, alguns cursos foram realizados pela pesquisadora e 
pela outra coordenadora do GT para se preparem para o projeto com um todo, entre os quais o curso 
Design Thinking Experience (Escola de Design Thinking – Echos), Design de Serviços Públicos 
(Livework) e Crie Engajamento (Manifesto 55).   
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flipcharts, projeção, televisores, enfim, toda a logística para a realização de um 

workshop destinado a incentivar a criação.  

Figura 38: Workshop InovaDAU - Espaço NEXUS/ENAP. 

 

Fonte: Foto tirada pela Equipe InovaDAU. 

 
Como observa Tim Brown: 

Para ser criativo, um lugar não precisa ser maluco, excêntrico e localizado no 
norte da Califórnia. O pré-requisito é um ambiente – social e espacial – em 
que as pessoas saibam que podem fazer experimentos, assumir riscos e 
explorar todas as suas aptidões. (...) Os espaços físico e psicológico de uma 
organização funcionam em conjunto para definir a eficácia das pessoas 
dentro deles (BROWN, 2010, p. 31).  

 

Em razão da existência de câmeras e microfones na sala, a sessão pôde 

ser integralmente gravada.  

A condução do workshop foi feita pela pesquisadora, pela outra 

coordenadora do GT e uma consultora de design convidada.  

 

4.6.2 Convidados 

 

Considerando que a equipe que toca o projeto é composta, em sua maioria, 

por Procuradores da Fazenda Nacional, buscou-se na fase de ideação contar com um 

grupo interdisciplinar, visto que a diversidade na coletividade impulsiona 

positivamente o processo criativo. Assim, foram convidados membros internos e 

externos à organização, incluindo pessoas da área de TI (SERPRO), servidores e 

Procuradores de diversas áreas e localidades51 da PGFN, servidores da RFB, 

servidores da Ouvidoria PGFN, representantes de grandes contribuintes, servidores 

                                            
51 Foram convidados Procuradores e servidores lotados em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Natal, Brasília e Recife.  
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públicos que lidam com o tema da inovação na ANVISA, no Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, na Rede InovaGov e no G.NOVA.  

No intuito de atrair essas pessoas para o projeto, foi feito um convite 

individual para cada participante e alguns convites direcionados a determinadas 

associações ou instituições, como, por exemplo, o Grupo de Estudos Tributários 

Aplicados (GETAP) e o Banco do Brasil:  

Figura 39: Convite do Workshop InovaDAU. 

 

Fonte: Elaborado pela equipe do InovaDAU. 
 



136 
 

Observou-se dificuldade nesta etapa quanto à confirmação de pessoas 

externas ao órgão. Com efeito, foram enviados mais de 40 convites no total, sendo 

que, ao final, 18 pessoas confirmaram presença e participaram do evento durante os 

dois dias. Assim, aqueles que foram convocados para o evento não pestanejaram na 

participação, tendo sido convocados pelas chefias na PGFN, RFB ou SERPRO. Os 

convidados cuja participação não era obrigatória e o intuito apenas de colaborar, em 

sua maioria, não confirmaram presença no evento.  

Como dito, houve a preocupação em envolver pessoas diversificadas, 

mesmo de dentro da organização. Tennyson Pinheiro e Luis Alt sugerem que, em 

sessões de cocriação, além dos usuários, sejam envolvidos: colaboradores internos 

de diferentes áreas, para representarem equipes afetadas pelo projeto e se engajarem 

no espírito de colaboração e coletividade; colaboradores da “linha de frente”, que são 

aqueles que lidam diretamente com os usuários; e patrocinadores, que financiam o 

projeto e tem poder de aprovação sobre os resultados (PINHEIRO, 2011, p. 102-105).  

No caso, estiveram presentes Procuradores e servidores responsáveis por 

lidar diretamente com os contribuintes, que puderam agregar, assim, com seus 

conhecimentos sobre como os contribuintes pensam, reagem e enxergam. As chefias 

locais da dívida de algumas localidades do país também estavam presentes, de modo 

que havia pessoas de diferentes níveis hierárquicos, além de áreas diversas da área 

da dívida ativa, como a gestão corporativa, o gabinete do Procurador-Geral e a 

assessoria de comunicação. Os patrocinadores do projeto, no caso, os dirigentes 

máximos da área da dívida ativa do órgão, foram chamados, no intuito de avaliaram a 

viabilidade das propostas, mas em razão de outros compromissos urgentes não 

compareceram. Contou-se com a presença, também, de um servidor do SERPRO que 

chefia a equipe responsável no órgão pelo desenvolvimento, entre outros, do sistema 

do e-CAC PGFN. Além disso, uma servidora da RFB da área de atendimento e 

educação fiscal estava presente, além da servidora-chefe da Ouvidora PGFN.    

Os usuários dos serviços foram convidados para participar da atividade de 

cocriação, e se fizeram presentes na pessoa de 4 representantes de empresas de 

grande porte, participantes do GETAP.  
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4.6.3 Nivelamento de conhecimento e definição dos objetivos  

 

Considerando que a maioria dos participantes do workshop não fazia parte 

do GT do InovaDAU, foi necessário, inicialmente, definir objetivos claros e esclarecer 

o porquê de estarem todos ali. Na sequência, foi explicado o que é design thinking, 

quais seus pilares e as fases do Duplo Diamante, indicando exatamente em que fase 

do processo estávamos.  

Para que a ideação fosse de fato centrada no usuário, foi necessário 

dedicar um tempo grande para o entendimento, a fim de que a empatia com as 

personas e o conhecimento real de seus problemas, anseios e necessidades fossem 

internalizados pelos participantes. Também foram disponibilizadas informações 

visuais nas mesas, relativas aos dados apresentados, além das personas, para que 

pudessem ser constantemente consultadas. Além do material visual, alguns vídeos 

foram apresentados, entre os quais, na etapa de ideação “De onde vêm as boas 

ideias?” 52, de Steven Johnson; e “Processo Criativo”53, do Sebrae Minas. Já na etapa 

de prototipação foram “Prototipação”54, do Hit Inovação; “Protótipo de Papel”55 e 

“Encenação”56, do MJV Technology & Innovation Brasil.   

Possibilitou-se, assim, um nivelamento de conhecimento entre os 

participantes, seja em relação à abordagem que estava sendo adotada, seja em 

relação ao que foi produzido nas etapas anteriores.  

 

4.6.4 Brainstorming 

 

O brainstorming, traduzido como “tempestade de ideias”, constitui uma das 

ferramentas mais propícias para a geração de ideias em grande quantidade e num 

curto espaço de tempo. Neste momento, não importa a qualidade, mas a quantidade 

de ideias geradas pela equipe. O julgamento sobre as ideias fica para um momento 

posterior, de modo que as ideias não devem ser criticadas, mas aprimoradas, 

combinadas e transformadas. Até mesmo as ideias mais ousadas são bem-vindas, 

pois permitem insights para soluções inovadoras.  

                                            
52 https://m.youtube.com/watch?v=BtgnozUgc58 
53 https://m.youtube.com/watch?v=Bwjwb5aIcZ8 
54 https://m.youtube.com/watch?v=IbTsdhUHNi4 
55 https://m.youtube.com/watch?v=zBvG34eEyG8 
56 https://m.youtube.com/watch?v=MKg77_Yk630 
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Assim, foram estipuladas as seguintes regras para o brainstorming57:  

  Figura 40: Regras do Brainstorming. 

 

Fonte: Escola de Design Thinking. 
 

Para embasar o brainstorming, foram utilizadas as personas e os dados 

obtidos em campo, impressos em material visual e distribuídos aos grupos, já que as 

ideias teriam que contemplar soluções para os problemas do ponto de vista dos 

usuários, conforme validado pelos participantes em momento anterior. Ademais, o 

                                            
57 Regras formuladas pela IDEO. Ilustração da Escola de Design Thinking. 
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ponto de vista trabalhado por cada grupo foi escrito pela equipe no flipchart, também 

utilizado para fixar as ideais escritas em post-its.  

Cabe informar que cada grupo trabalhou com duas personas, divididas em: 

Grupo 1: Advogado 1 e Advogado 2; Grupo 2: Pessoa Física e Contador; Grupo 3: 

Pequena e Média Empresa 1 e Pequena e Média Empresa 2; Grupo 4: Grande 

Empresa 1 e Grande Empresa 2. Recorde-se que os grupos trabalharam na 

caracterização e personalização dessas personas, que ganharam nomes e rosto, 

como antes mencionado.   

Primeiramente, oportunizou-se um tempo para a geração de ideias de 

forma individual e silenciosa, na qual os participantes deveriam escrever 1 ideia por 

post-it e gerar o maior número de ideias possível. Após, as ideias foram apresentadas 

ao grupo e coladas no flipchart, sendo agrupadas as ideias semelhantes.  

Também foi conferido um tempo para que os grupos pudessem “roubar” as 

ideias dos outros grupos, sem levar o post-it para o seu quadro, mas anotando os 

pontos que considerou relevantes. A intenção é que os participantes tivessem 

consciência que ideia não tem dono, portanto as ideias construídas, ainda que 

partindo de uma só pessoa, poderiam ser livremente modificadas, transformando-se 

em ideia coletiva.  

Por fim, houve o momento de votar nas melhores ideias, colando-se 

adesivos naquelas que apresentassem maior relevância para a solução dos 

problemas desafiados. As três ideias mais votadas foram aprimoradas por meio da 

técnica do “E se...?”, explicada no próximo tópico.  

A montagem de fotos a seguir ilustra como foi a etapa do brainstorming:  
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Figura 41: Brainstorming. 

 

Fonte: Montagem de fotos elaborada pela equipe do InovaDAU. 
 

4.6.5 Técnica do “E Se?” 

 

“E se...?” é uma pergunta que permite explorar as possibilidades oferecidas 

por uma ideia e as mudanças de contexto que poderiam afetar aquela solução, como 

mudanças tecnológicas e sociais, por exemplo. Por meio dela são explorados os 

problemas que podem surgir e as situações adversas.  

Exemplo: E se você criar um aplicativo que permita a solução de dívidas e 

nenhuma pessoa se interessar em baixá-lo? E se fosse incluída uma pergunta de 

pesquisa de satisfação ao final da conclusão do serviço? 

As perguntas criadas ajudam, assim, a refinar as ideias, razão pela qual a 

técnica foi utilizada em cima das ideias mais votadas, para as desenvolver. Depois de 

lapidadas, as três melhores ideias de cada grupo foram apresentadas para todos os 

participantes e, em conjunto, decidiu-se qual ideia deveria ser desenvolvida e 

prototipada pelo grupo no dia seguinte. Houve, portanto, uma decisão coletiva acerca 

de qual solução parecia mais adequada para a solução do problema posto.  
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4.7 PROTOTIPAÇÃO 

 

Como informa Tim Brown, “qualquer coisa tangível que nos permita 

explorar uma ideia, avaliá-la e levá-la adiante é um protótipo” (BROWN, 2010, p. 88). 

Prototipar significa então tangibilizar uma ideia, passando-a do abstrato para o físico, 

de forma a representar a realidade, mesmo que simplificada, e propiciar validações.  

A utilização de protótipos em projetos que adotam o design thinking é 

recomendada para que sejam visualizadas a tempo as falhas, se possibilite a correção 

sem grandes custos e também para inspirar novas ideias. Como informa Tim Brown, 

“ao alocarmos tempo para criar protótipos de nossas ideias, evitamos erros custosos, 

como permitir complexidade demais cedo demais e nos agarrar a uma ideia fraca por 

tempo demais” (BROWN, 2010, p. 100). 

Por certo, a intangibilidade torna mais difícil a comunicação sobre os 

serviços e o conhecimento de sua existência, já que não se pode vê-los. Para 

solucionar isso, uma alternativa é usar evidências físicas ou indícios tangíveis 

(HOFFMAN, 2013, p. 35). Essas evidências físicas se materializam no que Tennyson 

Pinheiro chama de prototipagem de experiências (PINHEIRO, 2011, p. 118). 

Importante destacar que a prototipagem não é utilizada somente para 

testar, mas também para construir, permitindo moldar e evoluir ideias por meio da 

cocriação. É o construir para pensar, ao invés de pensar para construir. Sobre o 

assunto, aduzem Tennyson e Luis Alt: 

A experimentação é, para nós, parte inseparável do processo de construção 
do raciocínio. Ela nos permite externar ideias de maneira que possam ser 
absorvidas e complementadas por outras pessoas enquanto são concebidas. 
Assim, construímos e pensamos juntos. (...) E os protótipos são os meios que 
permitem que isso aconteça de maneira tangível e com a menor perda de 
significado possível entre o foi imaginado e o que está sendo comunicado 
(PINHEIRO, 2011, p. 115). 
 

Por isso é que Tim Brown afirma que a prototipagem é sempre 

inspiracional, por inspirar novas ideias. O autor informa que ela também atua no 

espaço da idealização, construindo-se protótipos para desenvolver as ideias, visando 

assegurar que elas incorporem os elementos funcionais e emocionais necessários 

para atender ao desafio proposto. Por fim, o protótipo pode ser utilizado na 

implementação, como elemento de teste em forma de piloto, transmitindo com clareza 

a ideia e seu funcionamento (BROWN, 2010, p. 100-102). 
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4.7.1 Protótipo em Blueprint 

 

A prototipagem no presente projeto foi utilizada no intuito de evoluir a ideia 

considerada mais relevante para cada grupo do workshop (explorar os espaços 

inspiracional e de idealização vislumbrados por Tim Brown, 2010), recordando-se que 

essa decisão sobre a ideia que seria prototipada foi coletiva. Portanto, tratou-se de 

uma prototipação destinada ao desenvolvimento de ideias e refinamento da solução 

cocriada.  

Para tanto, foi utilizado o blueprint, que é uma maneira de especificar e 

detalhar cada aspecto individual de um serviço em uma única página. Ele envolve a 

criação de esquemas visuais que incorporam as perspectivas do usuário, do provedor 

de serviços e de qualquer outra parte relevante que possa ser envolvida, detalhando 

tudo, desde os pontos de contato com o usuário até os processos de retaguarda 

(STICKDORN et al., 2014, p. 206).  

O workshop colaborativo é um fórum extremamente eficaz para a cocriação 

de blueprints de serviços, pois gera uma consciência compartilhada acerca da 

responsabilidade de cada equipe no projeto (STICKDORN et al., 2014, p. 206). 

Na visão de Tim Brown, o blueprint de experiência proporciona o quadro de 

referência para definir os detalhes de uma interação humana, descrevendo também 

os elementos emotivos que a envolve (BROWN, 2010, p. 119). 

O blueprint utilizado tinha 6 camadas: momentos, ações, experiência, 

pontos de contato, bastidores e indicadores de performance. O seu preenchimento é 

feito de acordo com cada momento, sendo os momentos mais comuns em serviço a 

descoberta, decisão, primeiro uso, uso contínuo, problemas, abandono e retorno58. 

Cada grupo, contudo, decidiu os momentos mais relevantes do serviço idealizado. A 

partir do momento, são definidas: as ações do usuário (ainda que passivas, como 

“receber uma carta”); a experiência que o usuário sentiu ou pensou no momento; os 

pontos de contato onde a relação acontece (pessoalmente, por telefone, internet), ou 

seja, o canal; os bastidores, que são as ações, processos e sistemas fundamentais 

para que as ações do usuário possam ser realizadas, mas das quais ele não participa; 

e os indicadores de performance, que indicam o desempenho de cada etapa do 

serviço.  

                                            
58 Informações extraídas do material do curso Design de Serviços Públicos, da Livework.  
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Segue a imagem do modelo de blueprint utilizado: 

Figura 42: Modelo do Blueprint. 

 

Fonte: Livework. 
 

Ao final, foram apresentados pelos grupos 4 blueprints, cada qual destinado 

a resolver o problema específico das categorias de usuários respectivamente 

trabalhadas, como ilustra a imagem a seguir: 
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Figura 43: Prototipagem. 

 

Fonte: Montagem de fotos elaborada pela equipe do InovaDAU. 
 

As soluções propostas pelos grupos, a partir do blueprint, foram, em 

síntese, as seguintes: 

 

• Grupo 1: Pessoa Física e Contador  

 

A equipe responsável pela pessoa física e contador propôs a criação da 

campanha educativa “PGFN e Você”, com objetivo de aproximar o órgão dos 

contribuintes, além de estimular o acesso ao sítio da PGFN e aos serviços online.  

As ações de comunicação consistiam em divulgar a PGFN nos espaços 

públicos, como lotéricas ou universidades, lugares onde o contribuinte costuma 

frequentar ou passar no dia a dia, por meio de folders, banners e outros instrumentos 

que incluíssem informações sobre o órgão e os serviços que ele oferece. Também foi 

sugerido firmar parcerias com os órgãos de origem e cartórios, onde geralmente o 

contribuinte que desconhece a PGFN vai buscar informações. Para os contadores, a 

proposta seria organizar debates periódicos, a nível local, nos Conselhos Regionais 

de Contabilidade, com ênfase nos parcelamentos especiais, por exemplo, para 

esclarecimento das principais dúvidas quando surge uma modalidade nova de 

parcelamento.  
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• Grupo 2: Pequenas e Médias Empresas 

 
A proposta desenvolvida no blueprint pelo grupo responsável pelas 

pequenas e médias empresas foi a construção de um Portal da Dívida, em analogia 

ao site do Poupa Tempo, que é um portal de agendamento online de serviços do 

Governo do Estado de São Paulo, e ao site do Departamento Estadual de Trânsito de 

São Paulo (Detran/SP). O novo sítio tem como objetivo facilitar tanto a busca de 

informações sobre os serviços quanto o acesso, por meio de um design limpo, objetivo 

e hierarquizado com os serviços mais prestados em destaque. Foi também proposta 

a alteração da linguagem das informações, a fim de que ficasse mais informal e 

próxima do cidadão.  

 

• Grupo 3: Advogado 

 

Considerando que o cerne do problema identificado para o advogado era o 

atendimento pelo Procurador da Fazenda Nacional, a solução proposta pelo grupo 

responsável pelos advogados consistiu em criar uma ferramenta online de 

agendamento de audiência com o Procurador. Ao acessar o sítio da PGFN para 

realizar o agendamento, o advogado teria a opção de selecionar data e horários num 

calendário de opções, além de preencher um formulário eletrônico com os dados 

principais do processo administrativo ou judicial, para nortear a designação do 

Procurador que fosse atendê-lo. 

 

• Grupo 4: Grandes Empresas  

 

A partir das soluções geradas na etapa de ideação, o grupo das grandes 

empresas propôs a criação de um chat online para ser desenvolvido no blueprint.  

O serviço proposto tem como objetivo solucionar a necessidade do acesso 

diferenciado e facilitado da grande empresa à PGFN, já que ela, em tese, possui os 

problemas mais complexos e as dívidas mais vultuosas. Para ter acesso ao serviço, 

o usuário deveria acessar o e-CAC da PGFN com o certificado digital, até para que 

pudesse identificar se o contribuinte é realmente uma grande empresa. Para o 

agendamento, seria preciso preencher um formulário informando a unidade da PGFN, 

data, horário e descrever resumidamente a necessidade.  
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Recebido o pedido, um e-mail seria disparado para o Procurador-Chefe da 

unidade, a fim de fazer uma triagem e direcionar para o Procurador responsável. Feito 

isso, um dia antes da reunião, o sistema enviaria um e-mail lembrete para as partes 

envolvidas, que são o Procurador designado e o contribuinte. A sessão teria duração 

de 30 minutos e uma breve avaliação pós-serviço estaria disponível ao final.   
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5 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Relatada a experiência obtida com a ação realizada no órgão, cabe neste 

ponto avaliar os resultados da intervenção para examinar em que medida a utilização 

do design thinking no projeto contribuiu para o implemento da inovação no órgão e em 

seus serviços. A partir dessas constatações, é possível extrair as conclusões de como 

a utilização de uma abordagem centrada no usuário pode colaborar para a 

implementação de serviços públicos mais eficientes e que agreguem valor para o 

cidadão.   

Com efeito, como a pesquisa-ação não é constituída somente pela ação, 

“é necessário produzir conhecimento, adquirir experiência, contribuir para a discussão 

ou fazer avançar o debate acerca das questões abordadas” (THIOLLENT, 2011, p. 

28). É isso que se pretende fazer no presente momento.  

Para tanto, cabe mencionar os objetivos de conhecimento que Michel 

Thiollent (2011, p. 29) identifica como potencialmente alcançáveis pela pesquisa-

ação, a fim de fazer este cotejo com a presente pesquisa-ação. Os objetivos de 

conhecimento mencionados pelo autor são: 

a) a coleta de informação original acerca de situações ou de atores em 

movimento; 

b) a concretização de conhecimentos teóricos, obtida de modo dialogado na 

relação entre pesquisadores e membros representativos das situações ou problemas 

investigados; 

c) a comparação das representações próprias aos vários interlocutores, com 

aspecto de cotejo entre saber formal e saber informal acerca da resolução de diversas 

categorias de problemas; 

d) a produção de guias ou regras práticas para resolver os problemas e planejar 

as ações correspondentes; 

e) os ensinamentos positivos ou negativos quanto à conduta da ação e suas 

condições de êxito; 

f) possíveis generalizações estabelecidas a partir de várias pesquisas 

semelhantes e com o aprimoramento da experiência dos pesquisadores.  

Diante dos objetivos que podem ser alcançados com a pesquisa-ação, 

segundo Thiollent, e dos objetivos principal e específicos que foram formulados para 

a presente pesquisa, no item 1.1 da Introdução, passamos à avaliação dos resultados.  
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Destaque-se que a avaliação foi obtida com base na observação da 

pesquisadora e em procedimentos de argumentação e interpretação baseados na 

discussão coletiva e dialogada com os participantes do projeto.  

 

 

5.1 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

Como dito, o primeiro dos objetivos alcançáveis pela pesquisa-ação, 

segundo Thiollent (2011, p. 28), é a “coleta de informação original acerca de situações 

ou de atores em movimento”, o que foi obtido no presente trabalho com a formação 

do diagnóstico da situação-problema e com a redefinição dos problemas a serem 

enfrentados, sob o ponto de vista dos usuários dos serviços. 

A fase exploratória foi desenvolvida com base nos princípios do design 

thinking e contou com o auxílio de suas ferramentas, no intuito de se buscar a 

compreensão dos problemas a partir de uma pesquisa profunda sobre a experiência 

dos usuários quanto aos serviços prestados pela PGFN. Com efeito, como visto no 

Referencial Teórico, a fase exploratória destina-se a conferir um entendimento claro 

da situação-problema sob a perspectiva do usuário.  

Para tanto, conforme descrito no Relatório da Ação (Capítulo 4), foram 

inicialmente mapeados os conhecimentos existentes sobre o tema e o que sobre ele 

se queria saber, para então serem mapeados os stakeholders, os serviços, o 

cruzamento entre stakeholders e serviços e construído o mapa da jornada do usuário.  

Porém, foi na fase de observação que se pôde aferir, por meio das 

entrevistas de profundidade, entrevistas contextuais, grupo focal, pesquisa 

etnográfica, mapa da empatia e personas, quais eram os valores humanos que não 

estavam sendo respondidos na prática. Ou seja, esse diversificado conjunto de 

ferramentas de pesquisa possibilitou uma grande imersão na vida dos usuários e, 

partir disso, se pôde chegar nos problemas reais, problemas estes a que dificilmente 

se teria chegado se a abordagem centrada no usuário não tivesse sido adotada desde 

o início. Os dados quantitativos da Ouvidoria e do atendimento presencial 

complementaram e corroboraram o quadro observado, porém foram as pesquisas 

qualitativas que alavancaram a empatia e imprimiram humanidade ao processo. 

A primeira conclusão a que se chega, portanto, é que o resultado obtido não 

teria sido o mesmo caso a abordagem do design thinking não tivesse sido adotada. 
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Isso porque se iria partir do desafio inicial diretamente para as soluções. Portanto, 

ainda que explorada a situação, esta ficaria restrita aos dados quantitativos, os quais 

não traduzem os valores humanos envolvidos nos serviços: sentimentos, medos, 

frustrações, desejos.  

Ao se comparar o desafio inicial (aprimorar os serviços da PGFN, para 

aumentar a recuperação dos créditos) com os problemas identificados sob o ponto de 

vista dos usuários dos serviços verifica-se que são bastante distintos, de modo que 

as soluções que poderiam partir do primeiro desafio poderiam não vislumbrar as 

dificuldades enfrentadas pelos contribuintes no momento da prestação do serviço, 

seja ela virtual ou presencial. Ademais, a separação dos problemas em categorias de 

usuários permitiu categorizar também as necessidades, já que a pesquisa demonstrou 

que as motivações de cada grupo eram distintas.    

Um valor humano reconhecido no estudo, por exemplo, foi a falta de 

confiança nas informações59. Ora, se a pessoa não se sente segura para realizar um 

ato pela internet, por exemplo, é preciso que o ato de reformular esse serviço leve em 

consideração este fato, para tentar modificá-lo, pois do contrário o serviço continuará 

sendo insatisfatório. Caso o novo serviço contemple esse elemento, inspirando 

confiança no contribuinte, então se pode dizer que o serviço se tornou inovador, pois 

agregou valor ao usuário e, como definido no Referencial Teórico, a inovação passa 

pelo valor percebido pelas pessoas, e entre estes valores está a confiança.  

Outro valor apreendido das entrevistas sobre os serviços de atendimento 

da PGFN diz respeito à atenção que os usuários esperam dos atendentes, 

principalmente as pessoas físicas e pequenas e médias empresas, ou esperam dos 

Procuradores, como no caso dos advogados. Essas impressões dificilmente são 

detectadas em pesquisas apenas quantitativas.  

A demanda por clareza, simplicidade e acessibilidade também foi 

diagnosticada, porém não se trata do que a PGFN entende por claro, simples e 

acessível, e sim o que usuário entende. Essa foi a diferença de percepção trazida pela 

abordagem. Antes da pesquisa já se tinha conhecimento que estes elementos eram 

demandados, mas internamente havia o senso comum de que o oferecimento do 

serviço pela internet, por exemplo, resolveria o problema. De fato, um novo portal de 

serviços pode trazer soluções, mas, como visto na pesquisa, se não forem acoplados 

                                            
59 Vide o ponto de vista da pequena e média empresa: como podemos conferir clareza, confiança e 
acessibilidade às orientações/informações e simplificar os procedimentos de solução de dívidas? 
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outros valores importantes para os usuários, como a confiabilidade, acessibilidade, 

simplicidade, linguagem acessível e intuitividade, o serviço será subutilizado, como 

tem ocorrido. Uma emissão de guia para pagamento, por exemplo, para os servidores, 

membros e técnicos do órgão parece simples e acessível (já que disponibilizada na 

internet), porém não está intuitivo para aqueles que não possuem contato direto com 

o assunto, a linguagem não é compreensível e sequer este canal está sendo 

adequadamente comunicado. Assim, uma questão que parecia estar resolvida, 

revelou-se bastante problemática, já que 30% do atendimento presencial e 27% das 

mensagens recebidas pela Ouvidoria são para emissão de guia. E a resolução do 

problema de forma efetiva passa por corresponder aos valores que os usuários 

esperam do serviço.  

O desafio inicial, que propunha um problema sob a perspectiva da 

organização (“reformulação dos serviços da PGFN, para aumentar a recuperação dos 

créditos”), foi refeito, para representar o desafio pela ótica do contribuinte, e essa 

reformulação por certo não teria o mesmo nível de alcance sem a adoção, desde o 

início do projeto, da abordagem centrada no usuário.  

Este representa, assim, um ponto positivo da contribuição do design 

thinking para os serviços públicos, eis que demonstrado que, atualmente, os serviços, 

para imprimirem eficiência, devem estar associados a elementos de valor para o 

usuário, e o valor é descoberto quando se pesquisa profundamente sobre as pessoas 

impactadas. As ferramentas do design thinking permitiram isso no projeto em questão.    

Percebeu-se também que a participação dos usuários na fase de 

diagnóstico gerou empatia para a equipe, que se solidarizou com as adversidades 

relatadas, observadas e até experimentadas. Por parte dos usuários que participaram 

das entrevistas e do workshop, observou-se sentimento de gratidão e disponibilidade 

em auxiliar no projeto, como se denota dos seguintes trechos extraídos das 

entrevistas: “Nunca pensei que a PGFN viesse no meu local de trabalho, venham 

sempre que precisar”; “Isso vai ajudar muito a gente”; “Se tiverem outras fases e 

quiserem que eu participe, eu participo”. Também foram recebidos e-mails 

espontâneos complementando as entrevistas sobre pontos que haviam sido 

esquecidos, além de mensagens de agradecimento.  

O diagnóstico da situação permitiu relacionar a descrição dos fatos (“a 

situação está assim”) com as normas de ação dirigidas à transformação dos fatos (“o 

que podemos fazer para alterar essa situação?”), culminando então com a 
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identificação dos problemas reais a serem solucionados pela equipe. A etapa de 

divergência possibilitou uma ampla gama de dados e informações, sistematizadas no 

momento de convergência e então afuniladas nos pontos de vista dos usuários.   

Como relatado no Capítulo referente à Metodologia, o objetivo da pesquisa-

ação consiste em resolver ou, pelo menos, em esclarecer os problemas da situação 

observada (THIOLLENT, 2011, p. 23), e esse esclarecimento pôde ser observado na 

ação. O projeto alcançou, segundo avaliado pela equipe e constatado nesta pesquisa, 

um vasto e rico diagnóstico sobre a situação dos serviços da PGFN, o que viabilizou 

o esclarecimento acerca dos reais problemas que deveriam ser desafiados pela 

equipe, bem como possibilitou a criação de ideias para a solução desses problemas.  

Porém, como o próprio processo propõe, a iteração para a fase de 

exploração pode novamente ocorrer, caso seja necessário para complementar pontos 

que ainda se verifiquem obscuros no andamento do projeto ou para apreender algum 

detalhe.  

Embora o resultado do diagnóstico tenha sido avaliado como positivo, não 

o foi sem algumas dificuldades. Uma delas diz respeito ao tempo despendido para 

pensar em quem seriam os entrevistados, agendar as entrevistas, sair a campo, 

observar, experimentar o serviço, sistematizar informações, escolher as ferramentas. 

No caso, foram cerca de 2 meses nesta etapa, até porque a equipe não estava em 

dedicação exclusiva, o que também é um fator que pode gerar morosidade ao 

processo. Percebeu-se que prazos curtos forçam a manter o foco.  

A experiência dos pesquisadores também conta, pois com maior prática e 

bagagem é possível gastar um tempo menor em projetos de inovação. A Google, por 

exemplo, utiliza um método por eles desenvolvido chamado “design sprint”60, para 

testar e aplicar novas ideias em apenas cinco dias, mas é preciso estar a par da 

metodologia utilizada.   

Além de tempo, o processo requer disponibilidade, boa vontade e 

engajamento da equipe, e quanto a isso, no projeto, não houve problemas. 

 

  

                                            
60 Sprint em alusão às corridas de alta velocidade em curtos períodos de tempo (KNAPP, 2017).  
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5.2 EMPATIA, COLABORAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO 

 

O workshop de cocriação com usuários foi uma experiência inédita no 

órgão e revelou-se bastante proveitosa, em vários sentidos. Com efeito, para além 

dos resultados obtidos, a interação direta entre as pessoas responsáveis pelo 

desenvolvimento e prestação dos serviços e aquelas que o utilizam causam o 

desconforto necessário para a atividade criativa e fomentam o diálogo.  

O exercício da empatia foi fundamental para o estabelecimento do diálogo. 

Pelo lado do setor público (representantes da PGFN, RFB e SERPRO), o receio de 

trabalhar ao lado de usuários e os preconceitos foram aos poucos cedendo espaço 

para a construção coletiva. Como exemplo, temos o seguinte depoimento de um dos 

participantes do setor público: 

No que se refere ao meu grupo (atendimento a advogado), tive um certo 
preconceito inicial sobre atender a todas as necessidades que o 
representante do GETAP sugeria, mas aos poucos passei a entender mais 
suas necessidades. 
Enfim, em resumo, bastante positiva a iniciativa de montar um grupo 
heterogêneo para discutir a matéria. De início, todos pareceram defender 
muito o seu lado, mas aos poucos, o debate foi muito produtivo.   

 

A passagem também revela a transição da equipe multidisciplinar para a 

interdisciplinar exposta no Referencial Teórico, na medida em que os participantes, 

aos poucos, deixaram de apenas defender o seu lado e iniciaram a construção 

conjunta com base nas necessidades das personas, que criaram a linguagem comum 

para a atividade criativa.  

Pelo lado dos contribuintes, que estavam em 4 representantes, houve 

pronta disposição em participar, tanto que todos eles residiam em São Paulo e se 

dispuseram a passar dois dias para o workshop em Brasília, às custas de sua 

associação, o GETAP. Um deles também revelou que estava receoso antes de vir, e 

se questionou: “como será que eles vão nos receber?”, tendo depois afirmado que se 

sentiu à vontade e bem recepcionado.  

Após a sessão de ideação, percebeu-se que os participantes saíram com 

a sensação de dever cumprido e de que colaboraram positivamente para o andamento 

do projeto, tanto do lado do setor público, quanto do setor privado. Isso foi revelado 

por meio de mensagens de feedback recebidas e conversas informais, que também 

demonstraram receptividade pela adoção da abordagem focada no usuário e pela 
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participação de um processo cocriativo. Seguem alguns depoimentos de participantes 

da PGFN: 

 
Para melhoria em serviços, acredito que a abordagem centrada no usuário é, 
de fato, a melhor. No nosso caso, demoramos demais a ver isso e nossos 
serviços foram, durante muito tempo, extremamente burocratizados. Já 
estamos melhorando. 
_____________________________________________________________ 
 
Para mim, houve bastante aprendizado. Já me considerava humanizada com 
relação ao contribuinte, mas me fez refletir mais sobre as dificuldades de 
acesso dos advogados, contadores, e população em geral. 
_____________________________________________________________ 
 
A abordagem centrada no usuário foi de grande valia para uma reflexão sobre 
nossos serviços e postura junto a eles. 
Acho que, sob esta perspectiva, podemos aprimorar bastante todos os 
nossos serviços e nos aproximarmos cada vez mais deles.  
_____________________________________________________________ 
Sempre fui um pouco cético quanto a esse tipo de trabalho, mas fiquei 
surpreendido. O trabalho mostrou-se produtivo e, para mim, trouxe resultados 
palpáveis. 
_____________________________________________________________ 
Eu adorei fazer parte do processo, aprendi muito, até tenho colocado em 
meus trabalhos. Tenho facilidade de me colocar em lugar do usuário. 

 

Em termos do projeto, é possível aferir que o emprego de ferramentas do 

design thinking que auxiliam no aumento da empatia e na produção de trabalhos 

colaborativos com usuários contribuem para a promoção do diálogo entre as partes e 

na desmistificação, de forma que um passa a compreender melhor o outro, como 

seres humanos que todos são.   

As condições para a estabelecimento da inovação propostas pela OCDE 

(2015) e constantes do Referencial Teórico, tais como foco nas pessoas, trabalhos 

colaborativos, uso do conhecimento disponível e revisão de normas e procedimentos, 

também foram buscados no desenvolvimento do projeto, para o alcance de resultados 

mais efetivos, aliando, assim, teoria e prática.  

A revisão de normas, por exemplo, ficou evidente no grupo que tratou das 

soluções para o advogado, pois já existe normatização interna da PGFN sobre o 

assunto61, porém, por ter sido considerada ineficiente, na prática, a revisão proposta 

pelo grupo levou em consideração a rejeição da normatização atual para a criação de 

outra, mais próxima das necessidades identificadas.  

                                            
61 Vide Portaria PGFN n. 245, de 09 de março de 2013, que dispõe sobre o pedido de audiência de 
advogados junto às unidades da PGFN.  
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 Uma questão que merece apreço é a da presença de facilitadores em 

sessões cocriativas. Com efeito, a intermediação de um facilitador capacitado pode 

fazer com que o processo se torne mais eficiente, envolvente e menos desgastante 

para todos os envolvidos, além de ajudar a manter o foco das discussões e a lidar 

com eventuais conflitos.  

No caso, a condução do workshop foi feita pela pesquisadora, um membro 

do GT e uma consultora de design convidada, ou seja, foram 3 facilitadoras para 18 

participantes. Como foram 4 grupos, a presença de mais uma pessoa facilitando teria 

amparado melhor as equipes, pois sempre teria um facilitador auxiliando e motivando 

o grupo. O workshop foi bastante dinâmico e interativo, mas o esforço da condução 

contou para isso. De se destacar que, além da consultora em design, que já tinha toda 

a expertise em processos semelhantes, a pesquisadora e a outra facilitadora fizeram 

um curso de facilitação de grupos para auxiliar nessa tarefa. A preparação, assim, 

mostrou-se fundamental para o sucesso do evento.      

Por fim, cabe relatar o resultado da prototipação realizada através dos 

blueprints. Como visto no relatório de pesquisa, os resultados a que os grupos 

chegaram ficaram mais tangíveis e melhor detalhados com o auxílio das camadas do 

blueprint, que permitiram visualizar o serviço como um todo: em seus pontos de 

contato com o usuário e internamente, nos bastidores.  

O que se revelou interessante no processo foi que o blueprint seguiu com 

o exercício da empatia, já que os grupos tinham que descrever, em uma das camadas, 

o que usuário sentiria ou pensaria se os serviços acontecessem da maneira planejada 

e desejada pela instituição, possibilitando-se, assim, reflexão contínua sobre o 

atendimento das necessidades dos usuários.  

Ademais, o blueprint revelou aos participantes a dificuldade que é desenhar 

um serviço, prevendo o que deve acontecer em todos os seus momentos e os efeitos 

das interações, o que serviu também como elemento de compreensão da 

complexidade e relevância do problema enfrentado.    

Como a seleção das ideias a serem desenvolvidas na prototipação foi 

realizada de forma coletiva, todas as soluções estavam integradas de alguma forma. 

Por outro lado, talvez isso tenha podado um pouco a criatividade dos grupos, que se 

mostraram receosos de fugir do “senso comum” alinhado subjetivamente. Portanto, 

para desenvolver ainda mais as ideias, é possível que sejam realizadas novas 

sessões de ideação ou até de observação, dentro do processo iterativo.  
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5.3 INTERDISCIPLINARIDADE  

 

No que concerne ao aspecto da interdisciplinaridade requerida pela 

abordagem do design thinking, verificou-se que não se conseguiu formar uma equipe 

verdadeiramente interdisciplinar para conduzir o projeto, pois, à exceção de uma 

servidora, todos os membros da equipe do GT são da área jurídica, o que pode 

conferir monotonia às discussões. A falta de recursos humanos de diferentes áreas 

nos órgãos públicos, assim, é o um fator que deve ser considerado quando da adoção 

da referida abordagem.  

Contudo, foi possível contornar esse obstáculo na etapa de ideação, 

mediante a produção de um workshop com participantes de diversas áreas do órgão 

e de fora dele, além de usuários reais, com o objetivo de promover uma sessão de 

ideação colaborativa e interdisciplinar.  

Embora o entrave tenha sido de certa forma superado, o convite a pessoas 

externas mostrou-se trabalhoso, pois as pessoas ou não confirmam ou confirmam e 

não comparecem. Na ausência de atrativos ou interesses, verificou-se que é 

complicado atrair pessoas de fora para sessões de cocriação. Todavia, a presença de 

mais pessoas externas o órgão, de múltiplas áreas e que já possuíssem conhecimento 

e experiência no processo poderia ter fomentado os grupos a produzirem respostas 

mais criativas e “fora da caixa”. Assim, como dito, outras sessões de ideação mostram-

se necessárias para melhor desenvolver, aprofundar e expandir as ideias que foram 

colocadas, dando ensejo assim à iteração inerente ao processo do design thinking.   

 

 

5.4 APRENDIZAGEM 

 

Como anota Thiollent, “há espaço para toda uma aprendizagem de estudo 

coletiva a ser desenvolvida nas situações de pesquisa” (2011, p. 69). De fato, 

processos de aprendizagem puderam ser verificados em diversas manifestações.  

Primeiramente, pode-se citar a aprendizagem que deriva da própria 

atividade cotidiana da pessoa, mas que foi aproveitada e enriquecida em função das 

exigências da pesquisa-ação (THIOLLENT, 2011, p. 76). Com efeito, a capacitação e 

know-how dos participantes são aproveitados pelo processo e também aprimorados 
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por ele. Essa percepção foi captada pelos participantes do workshop nas seguintes 

passagens:  

Para mim, houve bastante aprendizado. Já me considerava humanizada 
com relação ao contribuinte, mas me fez refletir mais sobre as dificuldades 
de acesso dos advogados, contadores, e população em geral. (grifo nosso) 
_____________________________________________________________ 
 
Eu adorei fazer parte do processo, aprendi muito, até tenho colocado em 
meus trabalhos. Tenho facilidade de me colocar em lugar do usuário. (grifo 
nosso) 
_____________________________________________________________ 
 
Eu tenho a formação em Programação Visual e o workshop me lembrou muito 
algumas matérias que dei na faculdade, foi bom para lembrar também. 
 

Isso significa que participar do processo em si trouxe aprendizados que 

puderam ser aproveitados pelos participantes nas suas atividades profissionais 

normais, além de terem sido exploradas e aperfeiçoadas suas competências e 

habilidades pré-existentes. Pôde-se, portanto, proceder ao cotejo entre o saber formal 

e saber informal na resolução do problema posto (Thiollent, 2011), ressaltando ainda 

o conhecimento tácito, que deriva da experiência dos participantes. A própria 

experiência da pesquisadora foi enriquecida com o gerenciamento do projeto.  

Além disso, para que pudessem estar preparadas para a condução dos 

trabalhos, as coordenadoras do projeto (a pesquisadora e outra servidora) fizeram 

alguns cursos de capacitação em design thinking e em facilitação e engajamento de 

grupos pagos pela instituição PGFN62. Puderam, dessa forma, servir como 

multiplicadoras do conhecimento dentro da organização, na medida em que os 

aprendizados foram compartilhados com os participantes do projeto. Recorde-se que 

o uso e o compartilhamento do conhecimento disponível também são considerados 

um elemento essencial pela OCDE (2015) para a promoção da inovação no setor 

público.   

De fato, foram reservados diversos momentos de discussão teórica com a 

equipe acerca da abordagem de inovação centrada no usuário que estava sendo 

adotada. Isso ocorreu durante todo o desenvolvimento das etapas, sempre que se 

verificou preciso pela coordenação do GT. No início do projeto, quando da formação 

do grupo de trabalho e do estabelecimento das premissas iniciais, foi feita a primeira 

apresentação sobre design thinking aos membros do GT, sendo que nenhum deles 

tinha conhecimento anterior sobre essa abordagem ou mesmo ciência de sua 

                                            
62 Vide nota de rodapé n. 13.  
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existência. À medida que os trabalhos iam sendo desenvolvidos, eram esclarecidos o 

momento em que se estava no processo (tomando como auxílio a ilustração do Duplo 

Diamante), se era uma fase de divergência ou convergência, as ferramentas que 

seriam utilizadas, etc.        

A criação de espaços compartilhados igualmente contribuiu para a difusão 

da informação e do conhecimento de forma tangível entre os membros da equipe e 

também da organização, de modo que o andamento do projeto pode ser 

acompanhado por qualquer um que passe pela coordenação onde a pesquisadora e 

a outra coordenadora do projeto trabalham, já que as fases do projeto estão 

explicadas por fotos, gráficos e post its nas paredes.  

Outras formas de compartilhamento de documentos e materiais de estudo 

foram disponibilizadas em um espaço compartilhado em nuvem (Expresso Drive), 

além dos materiais e notícias trocadas em grupo de whatsapp.  

A comunidade organizacional tem tomado ciência do projeto através de 

notícias divulgadas periodicamente na intranet da PGFN, e também por este meio tem 

sido explicado o que é o design thinking e como tem sido utilizado no projeto. O e-mail 

específico que foi criado tem servido para receber sugestões de aprimoramentos dos 

serviços, ideias, comentários e, embora ainda seja tímida a manifestação dos 

membros do órgão, algumas mensagens já foram recebidas.    

 

 

5.5 NETWORKING E PARCERIAS 

 

O estabelecimento de uma rede de contatos e influências – o networking, 

mostrou-se enriquecedor para o processo, porque possibilitou a construção coletiva 

da formatação da ação, do planejamento das etapas e das atividades, além de ter 

trazido questionamentos que despertaram novos insights para a equipe.  

O contato com pessoas que trabalham com abordagens de inovação no 

governo e na iniciativa privada permitiu o intercâmbio de experiências, vivências, 

aprendizados e o estabelecimento de novos contatos. A interação com redes, como o 

G.NOVA (Laboratório de Inovação da ENAP) e o InovaGov (Rede de Inovação do 

Governo Federal) contribuíram de igual forma para a abertura do conhecimento sobre 

o tema desta pesquisa. Esse tipo de colaboração com indivíduos inovadores, 

organizações do setor público e privado, sociedade civil e academia é uma das 
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condições destacadas pela OCDE (2015) para que se crie um ambiente propício para 

a inovação dos serviços públicos, como visto no Referencial Teórico.  

Quanto à organização do evento de cocriação, embora seja trabalhoso 

organizar toda a logística, o custo em si não foi alto, principalmente em razão das 

parcerias formadas, por exemplo, com o GETAP, que custeou as despesas de seus 

participantes; a ENAP, que cedeu a sala NEXUS por dois dias, com todo o aparato de 

som, imagem e materiais; e a consultora de design, que realizou o trabalho de forma 

voluntária.  

A formação de parcerias, assim, mostrou-se relevante diante do constante 

contexto de contenção de despesas das organizações públicas, embora o processo 

não tenha exigido grandes custos, tampouco tecnologias avançadas. Pode-se concluir 

que a escassez de recursos financeiros, humanos ou materiais, portanto, pode ser 

contornada e não impede a adoção de abordagens de inovação no setor público.  

 

 

5.6 CONSCIENTIZAÇÃO 

 

Em matéria de conscientização e de comunicação, aduz Michel Thiollent 

que “as transformações se difundem através do discurso, da denúncia, do debate ou 

da discussão”. E acrescenta afirmando que o que se transforma “são as 

representações acerca das situações em que atuam os interessados e os seus 

sentimentos de hostilidade ou de solidariedade” (THIOLLENT, 2011, p. 51). 

Aferir o grau de conscientização promovido pela ação transformadora não 

é algo trivial, até porque envolve elementos subjetivos. De acordo com Paulo Freire 

(FREIRE, 1980), existe uma diferenciação entre a tomada de consciência e a 

conscientização, a primeira mais limitada que a segunda. A tomada de consciência 

seria uma aproximação espontânea, sem caráter crítico, ao passo que a 

conscientização supõe o desenvolvimento crítico da tomada de consciência, que 

permite desvelar a realidade.  

A partir das reflexões promovidas pelos participantes, acerca dos serviços 

oferecidos pela PGFN e das necessidades dos demandantes desses serviços, pode-

se dizer que, ao menos nesse nível micro, o processo de conscientização foi iniciado. 

A criticidade à realidade pesquisada foi notada, por exemplo, quando, ao retornar às 

atividades cotidianas, os participantes revelaram mudanças de postura em relação 
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aos contribuintes e a seu trabalho. A aferição, pelos próprios participantes, de que a 

abordagem centrada no usuário pode ensejar procedimentos menos burocratizados e 

mais eficientes igualmente sinaliza o início do processo de conscientização da 

realidade, ou, ao menos de tomada de consciência.  

Em termos tangíveis, as próprias tentativas de se solucionar o problema 

sob o ponto de vista dos contribuintes e de, antes disso, refazer o desafio inicial para 

a ótica dos usuários, são resultados palpáveis que demonstram o progresso da 

conscientização acerca da situação-problema. A empatia, tão enfatizada nos 

processos de design thinking, certamente contribuiu para essa sensibilização, ao 

alterar os sentimentos em relação aos usuários dos serviços, evoluindo de um grau 

por vezes até de hostilidade a um grau de compreensão e entendimento.  

Como informado pela OCDE (2017-B), entre as competências que devem 

ser desenvolvidas pelos servidores públicos para a criação de um ambiente propício 

à inovação estão o user centricity (os servidores públicos devem conhecer as reais 

necessidades dos usuários na formulação de serviços públicos) e o insurgency 

(desafiar o status quo e a maneira usual de se fazer as coisas, testando processos 

alternativos e trabalhando com novos e diferentes parceiros) e estas habilidades foram 

desenvolvidas pelos participantes do projeto durante as atividades.  

A OCDE (2017-B) também destaca, como visto no Referencial Teórico 

(item 2.1.2.2, p. 47), que o desenvolvimento das habilidades e competências acima 

têm níveis de evolução, que se inicia com a sensibilização (basic awareness), passa 

pela capacidade emergente (emerging capability) e, por fim, a prática regular (regular 

practitioner). Pode-se concluir que, no presente projeto, a sensibilização foi realizada 

e chegou-se ao nível da capacidade emergente, já que algumas das competências 

foram de fato adotadas na prática, como mencionado acima. A prática regular, 

contudo, ainda não pôde ser verificada, pois as atividades são recentes, embora 

alguns participantes tenham informado que já adoraram a abordagem centrada no 

usuário nas suas atividades rotineiras.  

De se destacar que, com a presente pesquisa, somente se constatou o 

desenvolvimento de sensibilização e consciência em relação aos participantes diretos 

da ação, pois a comunidade organizacional como um todo, embora informada sobre 

a existência e andamentos do projeto, ainda não sofreu os impactos da ação 

perpetrada.   
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É possível afirmar, com base nessas constatações, que a abordagem com 

foco no ser humano favorece os processos de tomada de consciência e, a um nível 

mais profundo, de conscientização, possibilitando mudanças em determinados 

aspectos da cultura organizacional.   

Quanto ao método, como anota Thiollent, a pesquisa-ação visa propor 

soluções quando for possível e acompanhar as ações correspondentes ou, pelo 

menos, fazer progredir a consciência dos participantes no que diz respeito à existência 

de soluções e de obstáculos (THIOLLENT, 2011, p. 27). A progressão dessa 

consciência, no caso, pôde ser notada e favorecida pelo método de pesquisa adotado.  

Não se pode olvidar que, acima de tudo, o design thinking é um modelo 

mental ou, nas palavras de Tim Brown, uma mentalidade incorporada (BROWN, 2010, 

p. 33). Pressupõe assim uma nova forma de pensar e não se pensa diferente sem um 

processo reflexivo e crítico de tomada de consciência da realidade.  

  

 

5.7 CABIMENTO DA PESQUISA-AÇÃO 

 

Dados os resultados apresentados, constata-se que a pesquisa-ação 

mostrou-se um método adequado para a resolução do problema de pesquisa posto, 

cujo objetivo principal era identificar e analisar as contribuições que a abordagem do 

design thinking pode oferecer para implementar a inovação nos serviços públicos. Isso 

porque, a partir da ação realizada na organização, foi possível extrair diversas 

conclusões sobre o tema em estudo e, com isso, contribuir com elementos para a 

discussão científica.  

Com efeito, a aproximação da pesquisadora com o objeto pesquisado 

possibilitou uma ampla interação entre pesquisador e pessoas implicadas na situação 

investigada, seja no âmbito da organização, seja com os usuários dos serviços em 

recriação. Ademais, foi dessa interação que resultou a ordem de prioridade dos 

problemas e das soluções a serem encaminhadas, tendo sido priorizadas as 

categorias de usuário do advogado, contador, pessoa física, pequenas, médias e 

grandes empresas.  

Desse modo, houve, durante o processo, um acompanhamento das 

decisões e das ações pelos atores da situação, de forma dialógica.  
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Como anota Thiollent, a pesquisa-ação oferece meios para romper com o 

monopólio dos tecnocratas e permitir uma participação ativa dos diferentes tipos de 

usuários, aproveitando o seu saber informal e aprimorando suas capacidades (2011, 

p. 111). No mesmo sentido, complementa Hugues Dionne:  

Nenhuma técnica poderá substituir o desenvolvimento de uma relação 
humana de qualidade, que respeita os dinamismos e os valores de todos os 
envolvidos. Todo o processo de pesquisa-ação mostra a importância dessa 
alteridade vivida entre os parceiros de uma mesma ação. Com base na 
experiência, o sucesso de uma pesquisa-ação se constrói antes de tudo no 
calor e na paixão dessas relações humanas acordadas (DIONNE, 2007, p. 
124). 

   

Por conferir espaço, assim, a que os atores envolvidos na situação 

pesquisada possam participar ativamente da pesquisa e que seus valores possam ser 

considerados na ação transformadora, pode-se concluir que a pesquisa-ação é um 

método hábil e adequado para pesquisas que envolvem o design thinking.  

Com efeito, verificou-se que a presente pesquisa-ação, desenvolvida por 

meio da adoção da abordagem do design thinking, favoreceu a aliança, a interação e 

as comunicações entre pesquisadores e as pessoas implicadas na situação 

investigada, seja no âmbito da organização, seja em relação aos contribuintes, usuário 

dos serviços da PGFN. Ademais, fomentou a retomada, nas palavras de Thiollent, dos 

“fluxos de afetividade” dentro do quadro sociotécnico da organização (2011, p. 96), já 

que envolveu representantes mais de uma equipe do órgão, além de participantes de 

outros órgãos que trabalham em parceria com a PGFN (SERPRO e RFB). Essa 

questão do fortalecimento das alianças e comunicações entre pesquisadores e atores 

também foi trazida por Hugues Dionne (2007, p. 46). 

No caso, os resultados apresentados na presente pesquisa revelaram a 

possibilidade e adequação da pesquisa-ação em projetos de design thinking, até 

porque seus pilares (empatia, colaboração e experimentação) coadunam com os 

propósitos da pesquisa-ação e a mitigação da rigidez metodológica da pesquisa 

clássica. Ademais, a pesquisa-ação favorece a participação e a construção coletiva e, 

assim, harmoniza-se com o design thinking, na medida em que este pressupõe 

processos colaborativos de solução de problemas.   

O desenvolvimento do projeto possibilitou ainda a concretização de 

conhecimentos teóricos, que é um dos objetivos da pesquisa-ação (THIOLLENT, 

2011, p. 29), a qual foi obtida de modo dialogado na relação entre pesquisadores e 

membros representativos das situações ou problemas investigados. Isso ficou 
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demonstrado com a utilização dos pilares do design thinking e dos princípios do design 

de serviços no projeto, além das etapas do Duplo Diamante, na concretização da ação 

planejada. 

Cabe registrar que a ação não terminou com a pesquisa. A continuidade do 

projeto é de fundamental importância não apenas para o prosseguimento dos estudos, 

mas principalmente para as mudanças visadas com ele. Assim, a pesquisadora 

continuará, junto com a equipe formada, na condução do projeto.  

A implementação do que foi planejado, no setor público, é uma das fases 

mais críticas do processo, eis que envolve orçamento, interesses diversos (públicos e 

privados) e oportunidades. A oportunidade, no caso, já foi dada, com a abertura para 

se desenvolver o projeto a partir do incentivo das lideranças do órgão, e por isso o 

andamento do feito seguirá adiante.  

A busca de parcerias na implementação, por exemplo, está sendo 

realizada. A equipe participará, no dia 25/05/2017, do evento denominado Inovação 

Aberta, realizado pela Rede InovaGov, que reunirá representantes do setor público, 

setor privado, academia e sociedade civil, com o objetivo de angariar parceiros para 

projetos selecionados. O projeto InovaDAU já foi selecionado para compor a Feira de 

Projetos que ocorrerá durante o evento. O Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), por seu turno, manifestou concordância com a proposta 

de agendamento de audiência do advogado com o Procurador pela internet, 

idealizada por um dos grupos do workshop, e ofereceu-se para auxiliar na construção 

da ferramenta.  

A ação, portanto, não será finalizada com o presente estudo. A pesquisa-

ação foi muito útil em sistematizar os resultados que podem ser obtidos com a adoção 

de uma abordagem centrada no usuário na modelagem de serviço públicos, porém 

sua contribuição reside apenas sobre as etapas de ação propostas na pesquisa. Por 

certo, podem ser realizadas novas pesquisas em cima das próximas etapas, já que o 

objeto de pesquisa permite ser continuamente modificado e avaliado.  

Por outro lado, entende-se que a metodologia escolhida foi apta ao objetivo 

pretendido, também por se tratar de um mestrado profissional, cujas diretrizes 

apontam para uma maior aproximação entre a academia e a prática, no intuito de 

capacitar os profissionais para a prática profissional transformadora e propiciar a 

aplicação da pesquisa na solução de problemas das organizações. 
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Ademais, a pesquisa-ação possibilitou, para o problema pesquisado, 

melhores resultados, tendo em vista que o objeto estudado é novo, sendo pouco 

conhecidos os casos (de sucesso ou não) relacionados à aplicação de abordagens de 

inovação como o design thinking no serviço público. Assim, a aproximação do 

pesquisador com a realidade pesquisada, no sentido da intervenção e participação na 

ação transformadora, permitiu a observação mais próxima dos fatos e seus efeitos e 

uma análise mais profunda do fenômeno.  

Por fim, cabe mencionar a flexibilidade na aplicação dos meios de 

investigação permitida pela pesquisa-ação (THIOLLENT, 2011, p. 30). O design 

thinking propõe, como meio de exploração e diagnóstico dos problemas, que se faça 

um processo de imersão na vida, necessidades e dores das pessoas impactadas com 

o serviço, a fim de que seja possível identificar os problemas do ponto de vista dos 

usuários. Para tanto, diversas ferramentas podem ser utilizadas (pesquisa etnográfica, 

entrevistas de profundidade etc.), as quais não correspondem, necessariamente, aos 

tradicionais métodos de investigação científica, ou, mesmo que parecidos, não 

seguem o seu rigor metodológico. Dessa forma, a pesquisa-ação, como método que 

pretende extrair os conhecimentos a partir da ação, permite que os meios 

investigativos que atuam sobre a ação e na ação sejam mais flexíveis em sua 

concepção e aplicação. Com isso, as ferramentas do design thinking e mais 

especificamente do design de serviços podem servir como meios investigativos para 

obtenção de resultados como os que seguem nesta pesquisa.  
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6 CONCLUSÕES 

 

O enfretamento pelos governos dos desafios do século XXI proporcionados 

pela Era do Conhecimento, que consistem em lidar com a complexidade e 

multidimensionalidade dos problemas, as rápidas mudanças, as novas tecnologias e 

as transformações organizacionais, aliados ainda às contínuas pressões fiscais e às 

crescentes expectativas da sociedade, requer a compreensão de que deve ser 

realizado mediante a contribuição ativa de múltiplos atores, reconhecendo-se que a 

prestação de serviços públicos não é monopólio do Estado.  

A inovação tem papel fundamental neste contexto, na medida em que sua 

força criativa é capaz de provocar a renovação e a evolução para novos patamares 

de progresso, inclusive de superar crises, oferecendo soluções e novas abordagens 

aos complexos problemas da atualidade.  

A ação levada a curso na presente pesquisa-ação é uma ação criativa. 

Pretendeu-se, com o presente trabalho, explorar como a abordagem de inovação 

trazida pelo design thinking pode contribuir para o desenvolvimento de serviços 

públicos que de fato atendam às necessidades dos cidadãos e apresentem eficiência 

e qualidade.  

A contribuição do projeto é pequena frente ao tamanho do desafio do 

Estado brasileiro, mas o crescente envolvimento do setor público nas práticas de 

inovação é um caminho que precisa ser trilhado justamente dessa forma, a curtos, 

porém com muitos passos.  

Nesta pesquisa-ação foi possível concluir que, embora existam dificuldades 

e obstáculos que possam advir do processo de adoção de abordagens de inovação, 

como o design thinking, em projetos do setor público, as contribuições positivas 

indicam que vale a pena seguir avançando neste sentido.   

De se destacar, como informado no trabalho, que a pesquisa-ação possui 

objetivos de pesquisa e objetivos de ação que devem ser respondidos (THIOLLENT, 

2011, p. 24).  

O objetivo de ação ou prático, que consiste em contribuir para o melhor 

equacionamento possível do problema considerado como central na pesquisa, com 

levantamento de soluções e proposta de ações correspondentes para a ação 

transformadora, foi propiciado no caso a partir da formulação de um diagnóstico da 

situação-problema sob o ponto de vista do contribuinte, e não da administração, 
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trazendo uma forma de abordar o problema diferenciada e mais próxima dos usuários 

dos serviços. Ademais, o objetivo também foi atingido a partir das propostas de 

solução criadas colaborativamente e condizentes com o diagnóstico formulado.  

O objetivo de conhecimento, por sua vez, diz respeito à obtenção de 

informações que seriam de difícil acesso por meio de outros procedimentos ou a 

aumentar o conhecimento de determinadas situações, o que se revelou necessário na 

presente pesquisa, pois a abordagem do design thinking é essencialmente prática e 

baseada na experimentação, de modo que a apreensão de suas possibilidades e 

contribuições é mais facilmente observada quando de fato é aplicada.  

Em complemento, Michel Thiollent expõe que o objetivo da pesquisa-ação 

pode enfatizar algum dos seguintes aspectos, embora nem sempre todos sejam 

alcançados: resolução de problemas práticos, tomada de consciência dos agentes 

implicados na atividade investigada e produção de conhecimento que não seja útil 

apenas para a coletividade considerada na investigação (THIOLLENT, 2011, p. 25). 

Neste trabalho, foi possível identificar contribuições nestas três áreas 

expostas pelo autor. A resolução do problema prático restou configurada nas soluções 

propostas no workshop de cocriação e sistematizadas e tangibilizadas nos blueprints. 

O desenvolvimento do processo de tomada de consciência e de 

conscientização foi observado com o início da alteração do status quo, no sentido da 

sensibilização da organização quanto à necessidade premente de se ter um olhar 

mais empático em relação aos usuários do serviço, no caso, os contribuintes. A 

conscientização, que provoca uma atitude crítica e de reflexão, é o que permite a 

modificação da realidade. O desenvolvimento dessa consciência, portanto, é 

fundamental para sejam atingidos maiores níveis de eficiência, eficácia e efetividade 

na recuperação dos créditos públicos. Quanto mais próxima a organização estiver do 

contribuinte, mais fácil será para ela informá-lo sobre sua dívida e mais acessível e 

descomplicado será para o contribuinte regularizar a sua pendência. Assim, tanto os 

objetivos da administração, quanto os do contribuinte, podem ser atingidos.     

Outras contribuições do design thinking para o serviço de atendimento ao 

contribuinte observadas, que podem ser aplicáveis aos serviços públicos em geral, 

dizem respeito ao aumento do grau de empatia e colaboração nos trabalhos em 

equipe e à interdisciplinaridade no tratamento dos problemas públicos, os quais a 

OCDE (2015 e 2017-B) considera como competências essenciais para o implemento 

de um ambiente propício à inovação no setor público. O mesmo se pode dizer em 



166 
 

relação à aprendizagem proporcionada pelo processo e pela pesquisa, e ao 

networking e formação de parcerias.  

A pesquisa, ademais, foi ao encontro das diretrizes dispostas pelo governo 

federal no Decreto n. 8.936, de 2016, eis que buscou simplificar “a prestação e o 

acompanhamento dos serviços públicos, com foco na experiência do usuário” e 

“facultar aos cidadãos, às pessoas jurídicas e a outros entes públicos a solicitação e 

o acompanhamento dos serviços públicos sem a necessidade de atendimento 

presencial”, bem como “difundir o uso dos serviços públicos digitais aos cidadãos” (art. 

1º.). Assim, trata-se de iniciativa alinhada aos objetivos que o Estado brasileiro está 

buscando para os serviços públicos.  

Como anotado por Tennyson Pinheiro e Luis Alt, “as reais inovações de 

serviços são aquelas que adequam processos para que sirvam pessoas” e, “para que 

um serviço tenha chance de ser inovador, ele deve antes alcançar premissas básicas 

de uso e confiabilidade” (PINHEIRO, 2011, p. 154). Essas premissas foram levadas 

em consideração nas propostas de solução formuladas, porém, caso em momento 

posterior, como na etapa de testes, se verificar que as propostas ainda não estão 

atendendo ao critério da confiabilidade, então a iteração e o retorno a etapas 

anteriores deverão ser realizados para correção a tempo da falha e consequente 

aprendizado e aprimoramento da ideia.  

Por outro lado, como anotou Tim Brown, “a natureza intrinsecamente 

centrada no ser humano do design thinking aponta para o próximo passo: podemos 

utilizar nossa empatia e conhecimento das pessoas para projetar experiências que 

criem oportunidades para envolvimento e participação ativa (BROWN, 2010, p. 109).  

Essa participação ativa e engajamento dos cidadãos nos problemas 

públicos, que também são seus, favorece a consolidação da cidadania participativa e 

o design thinking pode alavancar esse processo. Portanto, é recomendável se utilizar 

a abordagem de inovação também no intuito de envolver a sociedade na resolução 

dos problemas que ela enfrenta. Isso se associa, ainda, com o resgate e 

fortalecimento do elemento relacional que é inerente ao próprio conceito de serviço e 

de serviço público, como visto no Referencial Teórico.   

Em termos de metodologia, o trabalho possibilitou a conclusão de que é 

adequada a utilização do método da pesquisa-ação em pesquisas na área 

organizacional e que envolvem design thinking. Com efeito, os resultados obtidos na 

presente pesquisa puderem ser melhor evidenciados a partir do desenvolvimento real 
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de uma prática do design thinking, até porque um de seus preceitos é o learn by doing, 

ou seja, aprender fazendo.  

A presente pesquisa-ação buscou oferecer uma contribuição de como as 

organizações públicas podem enfrentar os desafios do século XXI, principalmente 

aqueles relacionados à prestação de serviços públicos, o que não significa dizer que 

não existam outras abordagens que possam ser exploradas ou que a do design 

thinking seja a melhor. É uma abordagem que nos parece adequada, pelos 

argumentos trazidos, porém outros estudos podem apontar diferenciadas soluções.  

Com feito, os complexos problemas atuais não são previsíveis, e tão pouco 

o são as formas de os desafiar. Como bem pontuou Peter Drucker: “a melhor maneira 

de prever o futuro é criá-lo” (DRUCKER, 2006). Assim, as organizações devem ser 

flexíveis e adaptáveis para que se mantenham em constante processo de revisão de 

si mesmas e da forma como realizam suas atividades. Estacionar em regras do 

passado não permitirá a criação do futuro; ele tem de ser construído desde já, porém 

sobre novos alicerces.  

Eric Hobsbawn, ao escrever sobre os acontecimentos do século XX, 

advertiu que o relato histórico pode ajudar a compreender os problemas atuais e quais 

devem ser as condições para sua solução, mas não antevir o que virá. Todavia, ele 

destaca que as forças históricas que moldaram o século continuam a operar, porém, 

“o futuro não pode ser uma continuação do passado” (HOBSBAWN, 1995, p. 562). E 

acrescenta: 

Não sabemos para onde estamos indo. Só sabemos que a história nos trouxe 
até este ponto e [...] por quê. Contudo, uma coisa é clara. Se a humanidade 
quer ter um futuro reconhecível, não pode ser pelo prolongamento do 
passado ou do presente. Se tentar construir o terceiro milênio nessa base, 
vamos fracassar. E o preço do fracasso, ou seja, a alternativa para uma 
mudança da sociedade, é a escuridão (HOBSBAWN, 1995, p. 562). 

    
 Novas ideias para lidar com os desafios globais e até com o 

desconhecido – as incertezas – são, portanto, requeridas no presente para a 

construção, hoje, do futuro. Para isso, novas abordagens também são necessárias, 

assim como o rompimento com as antigas. Essa atitude oferece riscos, mas é ela que 

impulsiona para rumos diferentes.  

Exploramos neste trabalho a abordagem do design thinking, a qual, embora 

nascida na iniciativa privada, demonstrou ser útil na solução de problemas do setor 
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público. Contudo, outras abordagens podem ser pesquisadas, assim como outros 

aspectos podem ser aprofundados em futuros estudos, entre os quais sugerimos:   

• Design thinking e suas possibilidades para o processo de 

conscientização no setor público; 

• Processos de aprendizagem proporcionados pelo design thinking; 

• O papel do design thinking na formação de uma cultura de inovação no 

serviço público; 

• Possibilidades do design thinking na gestão do conhecimento;  

• Design thinking como facilitador das mudanças organizacionais.   
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE 1 – Perguntas que nortearam as entrevistas individuais 

 

GRUPO 1: cidadão / advogado / contador 

 

• Identificação: profissão / e-mail 

• Qual o perfil do seu cliente?  

• Como você/ seu cliente ficou sabendo da dívida? 

• Onde você buscou informações sobre a dívida? Você encontrou o que 

procurava? 

• Quais opções, possibilidades você encontrou? Que solução você encontrou 

para resolver a dívida? 

• Qual foi a ação no sentido de regularizar a dívida? Em quanto tempo? 

• Quantas vezes você teve que ter contato com o órgão para solucionar/ 

regularizar a dívida? 

• Qual foi sua percepção sobre o serviço oferecido (site ou atendimento)? Você 

sentiu confiança nas informações? 

• Quais as dificuldades enfrentadas? 

• Com base na sua experiência, o que teria facilitado a conclusão do serviço? 

• Tem algo que gostaria de acrescentar?     

 

GRUPO 2: ouvidoria MF 

 

• Identificação: profissão / e-mail 

• Como é o seu serviço? Qual a rotina, como acontece? 

• Quais as dificuldades enfrentadas? 

• Quais gargalos você identifica nos serviços prestados pela PGFN? 

• Quais as facilidades oferecidas pelo seu serviço (vantagens)? 

• Que sugestões de solução você daria para os gargalos citados? 

• Quais as maiores dificuldades que você percebe que os contribuintes 

possuem?  
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• Qual a sua percepção sobre os contribuintes, de forma geral (sentimentos, 

conhecimento prévio, vontade de solucionar a dívida)? 

• O que você acha da comunicação entre a PGFN e o atendimento presencial/ 

ouvidoria?   

• Como as demandas chegam na Ouvidoria? 

• Quem classifica os tipos de demandas e os tipos de serviço? 

• Como você vê o serviço da ouvidoria? 

• Por que você acha que em alguns estados os problemas são mais 

persistentes? 

• Por que você acha que os atendentes do e-CAC encaminham os contribuintes 

para a Ouvidoria? 

 

GRUPO 3: Atendente 

 

• Identificação: profissão / e-mail   

• Como é o seu serviço? Qual o rotina, como acontece? 

• Quais as dificuldades enfrentadas? 

• Quais gargalos você identifica nos serviços prestados pela PGFN? 

• Quais as facilidades oferecidas pelo seu serviço (vantagens)? 

• Que sugestões de solução você daria para os gargalos citados? 

• Quais as maiores dificuldades que você percebe que os contribuintes 

possuem? Qual a sua percepção sobre os contribuintes, de forma geral 

(sentimentos, conhecimento prévio, vontade de solucionar a dívida)? 

• O que você acha da comunicação entre a PGFN e o atendimento presencial/ 

ouvidoria? 

 


