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RESUMO 

 

Neste trabalho, são descritos e justificados o desenvolvimento e os resultados 

de uma pesquisa sobre o tema “consultoria de Design em projetos 

organizacionais inovadores”. A tese que orientou a pesquisa considera que a 

consultoria de Design pode e deve ser central e influente na gestão de projetos 

organizacionais inovadores. Além das etapas exploratória, bibliográfica e 

documental, houve na pesquisa o estudo da consultoria realizada em uma 

unidade do Serviço Social da Indústria (SESI), incluindo a aplicação de 

questionários, para avaliar os aspectos afirmativos do modelo proposto. Como 

resultado da parte descritiva da pesquisa, concluiu-se que a influência geral da 

consultoria de Design na gestão de projetos inovadores é primeiramente 

vinculada com (a) a participação no desenvolvimento da identidade do projeto; 

(b) a definição dos conceitos de sua marca; e (c) a criação da marca gráfica. O 

designer consultor, desse modo, é percebido como o principal detentor de 

conceitos, elementos de expressão e aspectos sensoriais de identificação do 

projeto. Posteriormente, como resultado da parte aplicada da pesquisa, é 

proposto o modelo “Design Influente” para consultoria de Design, 

apresentando-se (a) descrição ordenada de procedimentos; (b) esquemas de 

visualização; e (c) ferramentas gráficas de gestão.        

 

Palavras-chave: Consultoria de Design. Inovação organizacional. Design e 

Gestão. Educação e Design. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

In this work, the development and the results of a research on the theme 

“Design consulting in innovative organizational projects” are described and 

justified. The thesis that guided the research considers that Design consulting 

can and should be central and influential in the management of innovative 

organizational projects. In addition to the exploratory, bibliographic and 

documentary stages, there was the study of the consultancy carried out in a unit 

of Serviço Social da Indústria (SESI), including the application of 

questionnaires, in order to evaluate the affirmative aspects of the proposed 

model. As a result of the descriptive part of the research, it was concluded that 

the general influence of the Design consulting in the management of innovative 

projects is primarily linked to (a) the involvement in the development of the 

project identity; (b) the definition of the concepts of its brand; and (c) the 

creation of its logo. The consultant designer, thus, is perceived as the main 

holder of concepts, expression elements and sensorial aspects of the project 

identification. Subsequently, as a result of the applied portion of the research, 

the model “Influent Design” is proposed for Design consulting, presenting (a) 

an orderly description of procedures; (b) visualization schemes; and (c) 

graphical tools for management.  

 

Keywords: Design consulting. Organizational innovation. Design and 

Management. Design and Education. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

São amplas e variadas as oportunidades de ocorrência das consultorias 

de Design. Mas, primeiramente, é necessário observar que a atividade de 

consultoria implica a demanda e oferta de conselhos e pareceres. Portanto, 

além das atividades de projetação de produtos, sistemas ou serviços, os 

designers ainda encontram oportunidades como consultores.  

Como outros especialistas de diferentes áreas, os designers e os gestores 

de Design dispõem de conhecimentos das diversas áreas de Design, podendo 

oferecer conselhos coerentes e competentes sobre isso. Neste estudo, contudo, 

também é indicado que, a partir dos conhecimentos de Design, os designers 

podem ser incitados como consultores, para participar e influenciar na gestão 

de projetos organizacionais, especialmente quando o objetivo é a inovação.     

Publicações em periódicos de gestão como HSM Management e 

Harvard Business Review (COUTINHO; PENHA, 2015) descrevem o Design 

como detentor de uma espécie de “sensibilidade especial” para lidar com 

usuários e seus anseios, ao mesmo tempo em que dialoga com gestores e suas 

planilhas de controle. Expressões como “Design thinking” e “Design sprint” 

sintetizam e organizam práticas metodológicas do exercício profissional do 

designer, facilitando sua inclusão na concepção de estratégias e na gestão de 

produtos e serviços de inovação.  

Neste trabalho, parte-se do estudo, da sistematização e da aplicação das 

experiências de consultoria de Design, realizadas em uma unidade do Serviço 

Social da Indústria (SESI), para propor o modelo “Design Influente”, que 

orienta a participação e a influência do designer em projetos de inovação 

organizacional. Assim, são identificadas e discutidas as dimensões de 

abordagem, orientando o designer no papel de consultor, influenciando na 

gestão dos projetos de inovação.  

Mais especificamente, o modelo foi desenvolvido para oferecer recursos 

de orientação e mediação aos designers em sua atuação como consultores, 

especialmente se estiverem inseridos em projetos organizacionais de inovação, 

que envolvam a configuração de serviços, ambientes, informações e jogos.  

A partir das condições específicas de ocorrência das experiências 

vivenciadas na consultoria estudada, Design, Educação e indústria (Figura 1) 

são as temáticas centrais e norteadoras dos projetos de inovação que foram 

desenvolvidos na unidade SESI e que são descritos neste trabalho. 
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Figura 1: Esferas e interseções de debate. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Com relação a Design (A), observa-se que este é definido por sua 

origem, conceitos básicos e contribuições à sociedade. Sobre a área da 

Educação (B), também se considera sua perspectiva histórica, como é proposto 

por Fava (2014). Com relação à indústria (C), trata-se neste estudo de aspectos 

gerais da indústria brasileira e de características da indústria catarinense.  

No encontro entre as áreas (D, E, F, G), aprimoram-se os debates 

específicos sobre as possíveis interações. Na interseção entre Design e 

Educação (D), são propostas as contribuições de Design às iniciativas da 

Educação destinadas à inovação organizacional. Na interseção entre Design e 

indústria (E), é considerada a contribuição de Design na criação de produtos 

industriais. Na interseção entre Educação e indústria (F), são considerados 

aspectos da educação industrial. Por fim, na interseção de todas as áreas (G), 

são tratadas as questões e propostas as orientações que caracterizam o modelo 

proposto neste estudo, visando à interação de Design na inovação do setor 

industrial. 
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1.2 PROBLEMÁTICA  

 

Há correntes de pensamento que assinalam a contribuição do 

conhecimento de Design como recurso projetivo estratégico, voltado às 

reformulações de produtos e serviços e ao estímulo da cultura inovadora nas 

organizações, como indicado por Mozota (2011). Contudo, Nojima e Ferreira 

(2016) apontam uma percepção oposta, alegando que, por falta de clareza 

acerca de sua identidade profissional, o designer é desvalorizado e seu papel é 

banalizado nas organizações. 

Fontoura (2002) trata do Design a partir das suas metodologias 

inovadoras, interações na cultura material, maneiras de utilização de 

tecnologias e materiais, sentido estético e capacidade de leitura do entorno. 

Exemplifica essas características para defendê-lo como potencial recurso para 

ensino, tanto formal como informal, de crianças e jovens brasileiros em 

“tempos de mudança”. O mesmo autor liga o Design com tecnologia, arte e 

cultura, descrevendo-o como campo “solucionador de problemas”.  

A indústria, entretanto, também é beneficiada por contribuições de 

Design na projetação de produtos, como modelos passíveis de serem replicados 

a partir do projeto original. Brown (2010) nomeia como Design Thinking, o 

método que adota o pensamento de Design também na aproximação com o 

usuário de produtos e serviços além dos que, tradicionalmente, são 

desenvolvidos nessa a área.  

Como metodologia que propõe a atividade sistemática de observação e 

análise de ambientes e comportamentos, considera-se que a aplicação de 

Design Thinking desvenda padrões e identifica oportunidades, além de poder 

estimular a capacidade de inovação nas equipes de desenvolvimento de 

produtos. 

Para mediar questões relativas à inovação industrial e ampliar sua 

influência nas organizações, o consultor em Design precisa compreender os 

obstáculos enfrentados pela indústria diante da tarefa de criar ou repensar seus 

produtos. No Brasil, a educação é um desses obstáculos. Problemas na 

educação impactam na evasão escolar dos trabalhadores, no baixo índice de 

letramento científico e, por consequência, na incapacidade de gerar inovação.  

 

1.2.1 Evasão escolar 

 

Quanto à educação contemporânea, Fadel (2015) examina o papel das 

novas tecnologias nos ambientes convencionais de educação e ensino, além de 

discutir a necessidade de revisão das práticas pedagógicas e modelos 

educacionais, para que estes respondam às atuais demandas sociais e também 

às futuras. Entende-se que, atualmente, as escolas de diferentes níveis de 
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formação ainda se limitam ao modelo de aulas prioritariamente expositivas, 

com disciplinas divididas e sequenciadas, reproduzindo o modelo no qual o 

professor ainda cumpre o papel centralizador do emissor de informações, 

enquanto os alunos são meros receptores dos conteúdos.  

Nesta década de 2010, a defasagem do modelo educacional ainda é 

vinculada à Era Industrial, cujos problemas na educação brasileira são a evasão 

escolar e o baixo índice de alfabetismo científico, acarretando dificuldades 

para o bom desempenho produtivo do trabalhador brasileiro, conforme adverte 

a Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2011). 

Viana e Rullán (2010) consideram que a deficiência do material de 

apoio para o estudo do trabalhador é fator determinante na evasão escolar. As 

escolas brasileiras de ensino industrial ainda são consideradas ambientes 

desestimulantes e distantes da realidade dos alunos. Assim, no ensino 

industrial, não se consegue manter os trabalhadores matriculados ou 

estimulados até o final dos cursos, sendo isso evidenciado por altos índices de 

evasão. 

Entre outros fatores, para Silva, Pelirassi e Steibach (2013) falta 

motivação aos alunos em relação à escola e ao curso, porque os ambientes são 

desestimulantes e as atividades dos cursos são aparentemente distantes de suas 

aspirações profissionais. 

Em 2011, o índice de evasão escolar chegou a 60% nas principais redes 

privadas de ensino (ANZOLIN; KRELIG, 2013). Isso também envolve a 

evasão escolar em faculdades ou cursos técnicos oferecidos pelo Programa 

Nacional de Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), que, no final de 2014, foi 

amplamente divulgado na campanha para o segundo mandato presidencial de 

Dilma Rousseff. A evasão escolar representa um obstáculo determinante à 

qualificação profissional para a atuação nas indústrias, sendo assim 

considerada por 69% das empresas de diversos setores da indústria (CNI, 

2018). 

 

1.2.2 Alfabetismo científico 

 

Além da evasão escolar, o baixo índice de alfabetismo científico dos 

alunos também chama a atenção dos pesquisadores que estudam a educação 

industrial brasileira. No ano de 2000, os alunos brasileiros ocupavam o 

penúltimo lugar em aptidões para aprendizagem de ciências, de acordo com o 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), da Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2018). 

O teste sobre aptidões em ciências não mede conhecimento sobre nome 

de plantas ou animais e sim a compreensão do assunto no contexto cotidiano 

do aluno. Temas tratados no exame, como o consumo de energia, a 
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biodiversidade e a saúde dos indivíduos, exemplificam essa afirmação. 

Ciências correspondem a uma das três dimensões observadas na avaliação do 

programa PISA, que também analisa os conhecimentos de línguas e 

matemática.  

Para Waiselfisz (2009), a avaliação do PISA é baseada em um conceito 

próprio de conhecimento fundamental para a inserção do sujeito no mundo 

atual. Os exames são aplicados em jovens de 15 anos e mostram o nível de 

preparação desses jovens para continuarem aprendendo e aplicando o 

conhecimento em diferentes contextos, incluindo o processo laboral ao longo 

da vida. 

Os resultados do programa indicam que os alunos brasileiros chegam 

aos 15 anos de idade com baixo nível de conhecimento em ciências. Essa 

deficiência tende a comprometer seu rendimento também na fase adulta, 

configurando um obstáculo que deve ser enfrentado com o aprimoramento da 

educação industrial do país. 

 

1.2.3 Capacidade de inovar 

 

De acordo com o proposto no World Economic Forum (WEF, 2018), 

aspectos socioeconômicos e demográficos atuais, que são resultantes do uso 

das novas tecnologias, definirão os modelos de negócio e trabalho na indústria 

do futuro. Assim, em grande parte, as funções tradicionais irão desaparecer e 

outras novas surgirão, para reconfigurar o mundo do trabalho vigente. 

Como referência em pesquisas na Alemanha, os estudos realizados no 

Centro de Pesquisa DFKI GmbH (2016) permitiram a previsão de que a nova 

indústria contará com estruturas capazes de monitorar e interpretar processos 

físicos tecnológicos e humanos, acelerando as atividades da manufatura e 

retirando a mão de obra humana de antigos processos.  

Para Evans (2011), os mundos físico e digital serão cada vez mais 

entrelaçados no desenvolvimento da indústria, por meio da tecnologia aplicada 

denominada “Internet das coisas” (IoT), como o estágio mais avançado na 

evolução do uso da Internet.  

Um exemplo da nova dinâmica da economia digital é observado na rede 

varejista americana Amazon, com a utilização de um sistema de robôs 

denominados Kiva para a coleta de produtos em seus armazéns (STEFANO, 

2015). 

A redefinição dos papéis dos trabalhadores humanos no setor industrial 

requer que sua educação também seja voltada à inovação e à capacidade de 

reposicionamento e adaptação, diante dos desafios decorrentes do 

desenvolvimento constante das novas tecnologias. Portanto, o planejamento da 

contribuição de Design na criação de produtos ou sistemas de produtos para a 
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inovação industrial deve contemplar as demandas atuais e ainda prever as 

futuras. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DESTE ESTUDO 

 

O modelo em desenvolvimento neste estudo prevê orientar com 

informações e oferecer ferramentas que contribuam para a ampliação da 

influência de Design no contexto da inovação organizacional. O levantamento 

e a organização de teorias e recursos de Design, alinhados às demandas 

contemporâneas de inovação industrial, são elementos do modelo previsto para 

auxiliar os designers na interação do pensamento, das práticas e dos projetos 

de Design no contexto do setor industrial brasileiro. 

A perspectiva decorrente de uma abordagem ampla ou integral das 

especialidades de Design permite sua interação com os mais diferentes 

aspectos e necessidades da inovação. Isso é confirmado pelo fato de que, ao 

longo de sua história, na área de Design foram desenvolvidas diversas 

habilitações, caracterizando sua multifuncionalidade. Inclusive, mais 

recentemente, o próprio modo peculiar do pensamento desenvolvido na área 

de Design também é percebido e utilizado como um ativo cognitivo 

diferenciado. 

Autores como Mager (2008) e Mozota (2011) destacam as seguintes 

habilitações ou dimensões-chave para o Design: Design e produto; Design 

gráfico; Design e ambiente; Design e informação; Design e jogo; Design de 

serviço. Todas essas habilitações podem interagir e contribuir no processo de 

inovação do setor industrial (Quadro 1). 

 
Quadro 1: Desafios da educação industrial da Era 3.0 

 Contribuição das habilitações de Design na inovação industrial 

Design e 

Habilitações 

Evasão  

escolar 

Material 

didático 

Métodos  

de ensino 

Estímulo  

à inovação 

Design e 

ambientes 

Criação de 

ambientes 

físicos 

estimulantes 

aos 

trabalhadores 

Concepção de 

espaços físicos 

também como 

suportes 

educacionais  

Projeto de 

espaços 

condicionados 

às dinâmicas de 

ensino 

Previsão de 

ambientes 

propícios às 

atividades de 

cocriação 

Design e jogo 

Criação de 

atrações 

digitais, como 

jogos 

Criação de 

materiais 

didáticos digitais 

Aprimoramento 

de métodos por 

meio de suportes 

digitais  

Criações de 

interações 

digitais para 

estimular diálogo 

entre atores 
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Design e 

Informação 

Criação de 

materiais 

gráficos 

atrativos 

Síntese e 

representações 

gráficas de 

conteúdos 

Facilitação para 

o manejo de 

conteúdo (ex.: 

mapas mentais e 

infográficos) 

Criação de 

ferramentas 

gráficas para 

gestão de ideias 

Design e 

serviço 

Estudo dos 

pontos críticos 

do serviço 

Estruturação de 

material 

conforme 

demandas 

observadas 

Composição do 

serviço com 

foco no usuário  

Articulação entre 

conteúdos 

didáticos e 

tendências 

industriais  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com relação ao processo educativo do setor industrial, na habilitação 

em Design e ambiente (Quadro 1), atua-se no desenvolvimento de projetos 

para ambientes físicos, de acordo com as necessidades específicas de seus 

ocupantes, na realização das atividades educativas previstas.  

Silva, Pelissari e Steibach (2013) comentam dois fatores, para eles 

decisivos na questão da evasão escolar: os ambientes de ensino e o material 

didático.  

Para ambientes físicos como as salas de aula, nos projetos de Design 

planejam-se os espaços de maneira adequada às dinâmicas a serem 

desenvolvidas, tornando-as mais estimulantes para os alunos. Por exemplo, o 

ambiente da sala de aula deve ser projetado como suporte para o processo 

educacional. Assim, experimentos criados em atividades didáticas podem ser 

incorporados às instalações do ambiente educativo. Neves (2014) comenta a 

contribuição de Design na constituição de espaços colaborativos, seguindo os 

preceitos da cultura maker (faça você mesmo).  

Enfim, o espaço deve ser projetado em função das dinâmicas realizadas 

em aulas ou oficinas, como um suporte planejado e adequado aos métodos 

educativos. No projeto, as instalações podem ser planejadas para atividades de 

cocriação, que são propulsoras da inovação (VIANNA, 2012). 

Por sua vez, nos projetos de Design e jogo, são desenvolvidas atrações 

pedagógico-digitais, como jogos educativos ou interfaces didático-interativas 

em suportes digitais para educação a distância. Métodos de ensino podem ser 

aprimorados quando auxiliados por recursos digitais – por exemplo, com 

animações que representam visualmente três dimensões (3D), para explicar o 

funcionamento de sistemas complexos.  

Para otimizar o processo de aquisição do conhecimento, através da 

ordenação sistemática da visualização de informações, utilizam-se os recursos 

de Design de informação em projetos para sistemas de comunicação 

analógicos e digitais (SBDI, 2017). Nos projetos de Design e informação é 
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planejada a relação entre textos e imagens, especialmente, para facilitar a 

compreensão de conteúdos e orientar procedimentos. Um exemplo disso são 

os “mapas mentais”, nos quais os conteúdos são sistematicamente ordenados e 

ilustrados para esclarecer a relação entre conceitos. Enfim, diversos produtos 

gráficos de comunicação são eficientes em possibilitar o registro, a 

interpretação e a troca de informações, especialmente em atividades de 

inovação. 

Atualmente os produtos educacionais também são projetados para 

serem utilizados em interfaces gráfico-digitais. Portanto, não estão mais 

restritos a interfaces materiais como livros de papel ou instrumentos 

tridimensionais. Além disso, o processo educativo também pode ser auxiliado 

pelo Design nos serviços. 

Há uma publicação de Design Council (2017) indicando que a 

prioridade nos projetos de Design de serviços é aprimorar a prestação de 

serviços, ampliando sua utilidade, facilitando sua dinâmica ou aumentando sua 

atratividade e eficácia. Isso só é possível quando realizado com foco no usuário 

do serviço. Por exemplo, um projeto de Design de serviços para educação 

compreenderia o planejamento de uma série de ações necessárias para que suas 

atividades de prestação do serviço educacional transcorressem de maneira 

atraente, adequada e eficaz, de acordo com os interesses e a percepção dos 

usuários.  

Voltado aos serviços, o Design pode projetar soluções a partir da leitura 

de todos os pontos de contato que o serviço oferece entre a organização e seus 

usuários. A mesma leitura pode também proporcionar a estruturação de 

materiais didáticos do próprio serviço com foco no usuário, favorecendo a 

interação entre os conteúdos didáticos, as tendências culturais e os interesses 

laborais das indústrias.  

O Design de serviços também é compreendido por “Design thinking”, 

metodologia configurada a partir da junção de um conjunto de ferramentas que 

simulam o método de trabalho do designer (VIANNA, 2012). Essas atividades, 

que costumam envolver atores de diferentes disciplinas, podem ser adotadas 

como estímulo às atividades didáticas, contribuindo para uma educação mais 

estimulante.  

A metodologia de Design thinking propõe práticas que utilizam 

materiais complementares, como papéis coloridos e autocolantes (post-its), 

canetas e fita adesiva. Contudo, incrementa essas práticas tradicionais com 

sistemas inovadores de interação cognitiva em grupos humanos.  

Outra evidência que justifica este estudo é assinalada por Fava (2014) e 

Fadel (2015), considerando que o modelo de educação industrial vigente é 

antiquado, diante das características da Era Pós-industrial (ou 3.0), porque é 

baseado em aulas expositivas que suprimem ou reduzem ao mínimo a 
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participação dos alunos, os quais deveriam ser os atores decisivos na 

construção de seus próprios conhecimentos. Por isso, a inserção de Design 

também é estratégica, especialmente quando é aliada à cultura do movimento 

maker, cuja síntese é expressa na frase “faça você mesmo”.  

No contexto da cultura maker, os alunos são colocados como 

“projetistas” e estimulados a buscar a resolução de desafios. Assim, o 

pensamento, as metodologias e os outros recursos adotados no Design podem 

embasar seus planejamentos e ações. Trata-se de um processo em que 

mobilização do conhecimento ocorre no exercício exploratório ou 

investigativo dos alunos na resolução do desafio proposto pelo professor ou 

instrutor. Samagaia e Neto (2015) explicam que o movimento maker é 

constituído por grupos de sujeitos, amadores ou profissionais de diferentes 

áreas ligadas a ciência e à tecnologia que atuam em conjunto no 

desenvolvimento de projetos coletivos. 

O modelo desenvolvido neste estudo é pensado para oportunizar ganhos 

diretos na concepção de ambientes, produtos, sistemas, cursos ou oficinas e, 

também, no aprimoramento do pensamento e das práticas pedagógicas na 

educação industrial. Os clientes finais do processo são as organizações 

industriais. Estas necessitam de trabalhadores preparados para responder às 

demandas da sociedade contemporânea e com capacidade de adequação 

eficiente à acelerada dinâmica evolutiva, que, de maneira contínua, provoca 

mudanças socioeconômicas relevantes. 

A interação de Design no contexto da inovação atua como facilitadora 

para a apreensão de conteúdos e a incorporação de recursos tecnológicos e 

metodológicos, diante das demandas atuais e futuras, considerando a educação 

e o trabalho colaborativo ou participativo. 

Como fator de estímulo à inovação, o modo de pensar do designer é 

incorporado em diferentes setores das organizações para estimular a criação de 

novos produtos e serviços. A educação industrial em interação com a cultura 

de Design adquire suas qualidades e compartilha com os trabalhadores, que, 

como consequência, também disseminam suas vantagens nas organizações 

industriais. 

Há publicações científicas da área da educação que reconhecem e 

destacam as contribuições de Design na criação e no desenvolvimento de 

novos produtos. Uma breve pesquisa realizada no Portal de Periódicos CAPES 

com o termo Design tools e o filtro education indicou a existência de mais de 

3.500 publicações pertinentes. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo geral 

 

• Desenvolver para designers consultores um modelo de participação na 

gestão de projetos organizacionais de inovação. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

• Apresentar características e possibilidades de Design e dos designers, 

como profissionais projetistas e consultores organizacionais; 

• Descrever a experiência de consultoria de Design na unidade SESI, com 

ênfase nos projetos de inovação e nas atividades de Design; 

• Apresentar de maneira sistemática os subsídios teórico-práticos de 

sustentação e proposição do modelo; 

• Avaliar aspectos afirmativos do modelo, junto com profissionais que 

estiveram envolvidos no desenvolvimento dos projetos organizacionais.  

 

1.5 ORIGINALIDADE E ADERÊNCIA DA TESE AO PROGRAMA  

 

Para verificar a originalidade da tese, foi realizado um levantamento 

com buscas em bases digitais de dados acadêmicos. Foi observada a existência 

de publicações que relacionam o potencial de Design com vistas à inovação. 

Não foram encontradas, entretanto, informações sobre modelos de mediação 

para a inserção e influência de Design no planejamento geral da participação 

de designers e gestores na variedade de projetos de Design coerentes com as 

demandas organizacionais. Tampouco observada qualquer menção à oferta de 

um modelo com tal propósito. Todavia, foram identificados textos que tratam 

de questões gerais de Design e Inovação e Modelo de Design. 

Com relação à aderência ao Programa de Pós-Graduação em Design 

(PPGD/UFSC), considera-se pertinente a temática da inserção e influência de 

Design no contexto organizacional e também a projetação do sistema gráfico 

de orientação e gestão do modelo proposto, considerando o reconhecimento 

das possibilidades, o planejamento da interação, a criação de projetos e a 

avaliação do processo e dos produtos desenvolvidos.  

Neste estudo, a teoria e as práticas de Design são revistas e debatidas, 

destacando-se algumas de suas habilitações na construção do modelo proposto. 

Considera-se que a sistematização de aspectos teóricos e dos recursos práticos 

de Design possibilita a proposição do modelo para sua interação na inovação 

destinada ao setor industrial e ao contexto organizacional.  
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De maneira empírica e assistemática, a partir de 2015, o potencial de 

sucesso da interação de Design na inovação do setor industrial foi observado 

no desenvolvimento de projetos de Design voltados a esse setor. Os projetos 

foram realizados no contexto organizacional do Serviço Social da Indústria 

(SESI/SC).  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo, discutem-se primeiramente os conceitos adotados para 

compreensão do significado de “modelos”, “frameworks” e “inovação”. Em 

seguida, são considerados os arranjos conceituais relacionados à interação de 

Design na inovação organizacional. Assim, são descritas as interseções 

parciais entre: (1) Design e Educação; (2) Design e indústria; e (3) Educação e 

indústria. Por fim, é considerado o restrito campo da interação entre as três 

áreas, com foco na interação de Design com a inovação organizacional, mais 

precisamente junto ao setor industrial brasileiro. 

Os aspectos selecionados em cada uma das áreas (Design, Educação e 

indústria) constituem esferas (Figura. 1), sendo que a primeira a ser destacada 

é a esfera de Design. Como foi anteriormente proposto, na área de Design 

foram desenvolvidos diversos campos de atuação. Assim, são destacadas as 

seguintes dimensões correlatas ao Design: Design e ambientes; Design e jogo; 

Design gráfico; Design e informação; e Design e serviço.  

Na interseção entre Design, Educação e indústria, aprofunda-se o debate 

acerca do potencial de Design em interação com a inovação no setor industrial, 

inclusive considerando-se a estreita relação histórica entre Design e indústria. 

 

2.1 MODELOS, FRAMEWORKS E DESIGN PARA INOVAÇÃO 

 

Para iniciar a fundamentação deste estudo, torna-se válido esclarecer 

sob quais compreensões teóricas os tópicos “modelos”, “frameworks” e 

“Design para inovação” são aqui discutidos e sobre como são interconectados 

para o encadeamento do raciocínio de pesquisa. 

Começando pelo conceito de modelo, esses são explicados como uma 

representação simplificada da realidade, que guia observações (HINNING et 

al., 2015). Como uma espécie de “esqueleto” conceitual, o modelo permite 

uma orientação estratégica para a gestão organizacional. Dentre todas as 

descrições sobre o conceito de “modelo” trazidas indiretamente pelos autores, 

esta é a que melhor sintetiza e representa a compreensão da tese. 

Modelos podem orientar a atuação do designer como consultor 

organizacional, ampliando seu espaço nas empresas. De Lucchi (1999) explora 

um modelo de Design compreendido por quatro etapas: (1) pesquisa, (2) 

análise, (3) visualização e (4) implementação. Para o autor, esse modelo 

responderia, respectivamente, pelo levantamento e análise de dados do projeto, 

pela criação de um conceito e pela prototipagem. 

Modelos que visem à ampliação da influência em projetos de inovação, 

por mediação de Design, como o proposto nesta tese, carecem de subsídios 

operacionais, instrumentos que capacitem o profissional para uma exploração 
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estratégica de Design. Esses instrumentos foram concebidos como 

frameworks. 

De acordo com Jackson (2000), os frameworks são elementos que 

definem a estrutura da ação organizacional. Para Shehabuddeen, Probert e 

Phaal (2000), eles simplificam assuntos complexos e facilitam a ação. Esses 

entendimentos são adotados pela tese, que desdobra o modelo proposto em 

frameworks operacionais. 

Dos frameworks, chegamos ao conceito de “Design para inovação”. 

Esse termo vincula o Design à ação de inovar. Van de Vem (1986) entende que 

a inovação exige participação na estrutura decisória da organização e que ela 

impacta diretamente na sua competitividade. Desse modo, os frameworks são 

destinados à instrumentalização do designer para que ele passe a atuar como 

consultor de Design e, assim, amplie sua influência junto às iniciativas de 

inovação nas organizações nas quais se insere. 

Apresentados os significados adotados pelo estudo para cada um de seus 

alicerces temáticos, cabe lembrar outros temas, não menos relevantes à tese e 

convergentes à sua problematização: os obstáculos para a inovação industrial 

brasileira. Para falar deles, elegeram-se, em primeiro lugar, o próprio Design e 

suas principais dimensões de abordagem, segundo autores selecionados para 

este estudo. Depois, discute-se a esfera da educação industrial, tendo em vista 

a visão de diferentes pesquisadores sobre sua implicação na capacidade de 

inovação das indústrias. Por último, aborda-se a esfera da própria indústria, 

com destaque aos cenários brasileiro e catarinense, uma vez que os casos aqui 

estudados se referem ao SESI, que se volta à realidade industrial catarinense e, 

por isso, se insere diretamente nela.  

 

2.2 A ESFERA DE DESIGN  

 

Entre os diferentes autores e as diversas concepções de instituições da 

área, há pontos convergentes sobre a conceituação de Design e a caracterização 

de suas atribuições. Por exemplo, há uma convergência a respeito das três fases 

básicas dos projetos de Design: (1) a fase inicial envolve a contextualização e 

leitura de cenário; (2) a fase intermediária é para o desenvolvimento de 

produtos e serviços; e (3) a fase final prevê o acompanhamento constante, a 

adaptação e a atualização dos produtos. A necessidade de observação do 

público destinatário para o conhecimento de seus interesses, atividades e 

opiniões também é consensual na literatura da área de Design.  
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Quadro 2: Design x produtos de Educação Industrial 
 

Definições de Design 
 

Autores Definições 

International 

Council of Societies 

of Industrial Design 

(ICSID, 2016) 

Atividade criativa cujo objetivo é estabelecer as qualidades 

multifacetadas de objetos, processos, serviços e seus sistemas 

em ciclos de vida completos. 

International 

Council of Design 

(ICO-D, 2016) 

Atividade intelectual, técnica e criativa, que lida com a 

produção de imagens, análise, organização e métodos de 

apresentação de soluções visuais para problemas de 

comunicação. 

Bonsiepe (2011) 

Encarrega-se da melhoria da qualidade de uso de um produto, 

gerando um novo produto. O autor enumera alguns itens a 

serem observados durante o processo de Design, como 

fabricação, sustentabilidade (ambiental e social), acesso 

(produtos socialmente inclusivos), materiais e qualidade 

estética. 

Villas-Boas (2008) 

O autor cita quatro aspectos para definir Design: formais, 

funcionais, metodológicos e simbólicos. O caráter projetual de 

Design e sua função criativa voltada à resolução de problemas 

também são descritos pelo autor. 

Frascara (2005) 

Atribui ao Design o processo de resolução de problemas e 

estrutura sua metodologia contemplando nove etapas, que se 

iniciam na encomenda do trabalho pelo cliente e se encerram 

na verificação. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As atividades de Design podem, ainda, ser ramificadas conforme o que 

Mozota (2011) entende por campos de atuação de Design. Dentre eles, a autora 

destaca Design e ambientes, Design e jogos, Design gráfico e Design e 

informação. Cada uma dessas dimensões será discutida posteriormente. Além 

delas, há outra compreensão sobre o Design, pertinente à pesquisa, que é o 

conceito de Design de serviços. 

 

2.2.1 Design e ambiente 

 

Os ambientes discutidos no presente estudo se limitam aos ambientes 

arquitetônicos tridimensionais. Poderiam ser citados como exemplos 

pertinentes a esta proposta de pesquisa salas de reunião ou ambientes de 

produção fabril. 

Mozota (2011) lembra sobre a importância dos ambientes físicos para a 

transmissão do conceito da marca e para a criação de experiências marcantes 

em seus visitantes. A autora cita como exemplo de Design de ambientes os 
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locais de trabalho da empresa, áreas interna e externa da empresa, escritório, 

recepções, dentre outros. A identidade dessas organizações pode ser reforçada 

por meio de suas instalações físicas. 

Sims (1991) acredita que o Design pode contribuir para a transmissão 

de mensagens de profissionalismo e estima dos funcionários por seus locais de 

trabalho. Novamente buscando aproximação entre essas afirmações e o objeto 

deste estudo, é possível refletir sobre o papel de Design no projeto de 

ambientes de inovação, condizentes com a proposta da marca da organização, 

bem como com a sua proposta de negócio. 

Morin (2005) comenta sobre os ambientes de projeto não lineares e seu 

papel na criação de experiências transformadoras. Thackara (2005) defende o 

ato de projetar como um exercício dinâmico, que deve abraçar o caos, a 

incerteza, a confusão e a frustração que os usuários experimentam durantes 

seus processos de interação com o entorno. Tais observações alinham Design 

e inovação, uma vez que ambos prezam pelo caráter colaborativo das 

atividades humanas. 

 

2.2.2 Design e jogo 

 

A área de jogos passa por um processo de consolidação. A quantidade 

de terminologias usadas para deliberar coisas semelhantes tem causado 

dificuldade para os pesquisadores. Termos como “jogos educacionais”, “jogos 

sérios” ou “jogos de empresas” muitas vezes são usados de forma 

intercambiável, sem se definir exatamente o contexto que está se tratando 

(LOPES, 2011). 

Jogos proporcionam significados e contexto para os alunos, pois 

fornecem um conjunto de limites dentro de um ambiente seguro para explorar, 

pensar e “experimentar as coisas” (KAPP, 2012). 

Kapp (2012) acrescenta que é importante não subestimar o conceito de 

gamificação ao atribuir somente alguns significados levianos que surgiram 

recentemente para descrevê-lo. Alguns pesquisadores atribuem à gamificação 

a mera adição de mecânicas de jogos (recompensas, pontos, medalhas) para 

tornar menos entediante a realização de tarefas cotidianas. O autor adverte que 

esse não é o caminho que a gamificação deve tomar. Os jogos são muito mais 

do que simplesmente sistemas de recompensas. 

A gamificação é considerada por Kapp (2012) como o processo ideal 

para a criação de ambientes de aprendizagem atraentes para os alunos. 

Elementos de jogos, tais como o fornecimento de permissão para falhar, o 

incentivo a pensar de maneira diferente e promover uma sensação de controle, 

são capazes de criar experiências de aprendizagem. Além disso, a adição de 

elementos de jogos em ambientes de aprendizagem tradicionais é uma forma 
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de criar fórmulas de aprendizagem que auxiliem na retenção de conteúdos. 

Profissionais de educação, gestores e outros profissionais envolvidos 

precisariam aderir ao termo gamificação e usá-lo para melhorar a 

aprendizagem e o desempenho. 

Os jogos eletrônicos, sejam educativos ou não, envolvem um grande 

processo de aprendizagem. Seus desafios crescentes, sua variedade de desafios 

e o dinamismo desse mercado, lançando cada vez mais jogos com grande 

velocidade, garantem que, no mínimo, o jogo tenha que ser aprendido ao ser 

jogado pela primeira vez (ALBUQUERQUE; FIALHO, 2009). 

Para Albuquerque e Fialho (2009), o esforço cognitivo aplicado aos 

problemas complexos dos jogos – entre outros fatores – promove o 

denominado “sleeper curve”: ao contrário do que se imaginava, a relação 

precoce com as mídias de massa torna seus usuários cada vez mais inteligentes 

e exigentes. 

A intensidade do esforço do jogador em envolver-se no desafio, somada 

aos recursos multimídia (cujo realismo é um dos objetivos de muitos 

desenvolvedores de jogos), possibilita que o jogador se sinta dentro do 

universo do jogo. A experimentação dentro do jogo passa a ser como uma 

experiência do jogador. Na relação entre experiência virtual, observação do 

funcionamento do mundo do jogo, conceituação sobre os acontecimentos e 

experimentação das hipóteses, o jogador aprende de acordo com a proposta de 

aprendizagem (ALBUQUERQUE; FIALHO, 2009). 

O crescimento dos jogos eletrônicos como fenômeno cultural e 

comercial faz com que novas questões ligadas à diversão sejam discutidas: 

baseadas em artefatos digitais multimídia, interativos, adaptativos e muito 

diversificados, os recursos multimídia interativos diferenciam os jogos comuns 

dos eletrônicos e digitais (ALBUQUERQUE; FIALHO, 2009). 

Entende-se que um jogo eletrônico é composto por cinco diferentes 

aspectos: a estrutura formal; a interface; o código de programação; a 

envolvência visual e sonora; e, a narrativa (PALINHOS, 2012). 

De acordo com entendimento de Palinhos (2012), em termos estritos os 

três primeiros tópicos são os essenciais para a existência de um jogo eletrônico. 

A envolvência visual, sonora e a narrativa são importantes aspectos para a 

atratividade do jogo, constituindo o seu primeiro chamariz, na maioria das 

vezes.  

Porém, se entendermos o jogo eletrônico como uma experiência 

estruturada e interativa sustentada por tecnologia informática, torna-se 

evidente que os seus elementos fundamentais são os seguintes: 

1) a existência de uma estrutura formal de regras e mecânicas que 

sustente as ações dos jogadores; 
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2) a existência de uma forma de comunicação entre o ser humano e o 

dispositivo digital; 

3) a programação das instruções necessárias para que o sistema 

informático possa descodificar as ações humanas e reagir a elas de 

forma apropriada (PALINHOS, 2012). 

 

A meta aprendizado ou aprender a aprender passou a ser um dos 

objetivos centrais para a educação do século XXI. Com a aceleração e 

universalização das tecnologias e das mudanças sociais implicadas, um dos 

grandes desafios que surgem é como preparar as pessoas para atuar em um 

ambiente sociotécnico, muito diferente do que existiu durante seus anos de 

aprendizado formal, mas também e, principalmente, em constante e acelerada 

evolução (PALLAZZO; ULBRICH, 2015).  

De uma forma geral, embora todas essas ferramentas possam ser 

empregadas na inovação, não existem ainda propostas concretas de 

integração/organização que permitam o seu uso pleno como pano de fundo em 

ambientes de inovação. Em parte, essa condição pode ser explicada pelo fato 

de que se trata de tecnologias recentes e de grande impacto, que reverberam 

profundamente na sociedade sem estarem ainda plenamente pensadas e 

compreendidas em todo seu alcance, pois essa evolução se dá gradualmente 

(PALLAZZO; ULBRICH, 2015). 

 

2.2.3 Design e informação 

 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Design de Informação (SBDI, 

2016), os primeiros registros dessa área de conhecimento já puderam ser 

observados nos diagramas de William Playfair e Otto Neurath. Playfair foi o 

fundador dos métodos gráficos estatísticos, criando os gráficos de barras e de 

pizza. Neurath, por sua vez, constituiu um sistema universal de pictogramas 

para a compreensão de ciências diversas. Ambos os cientistas viveram entre o 

final do século XVIII e o princípio do século XX. Apesar dessas primeiras 

evidências histórias, a consolidação de Design de informação como área de 

conhecimento se deu a partir da década de 1970. Foi após tal período que se 

aprimorou o debate acerca da tarefa de projetar a articulação de informações a 

fim de elaborar discursos em diversas plataformas comunicacionais. 

Desde a tomada de consciência sobre a contribuição de Design em lidar 

com as informações, seu conceito se expandiu e ganhou novos contornos. 

Atualmente, é compreendido por autores recorrentes em debates sobre o tema 

(trazidos ao longo deste texto) como área responsável tanto por etapas 
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preliminares, como as de planejamento, quantos pelas etapas finais de 

produção e análise de interfaces gráficas.  

Para a SBDI, o Design de informação deriva de Design gráfico e deve 

equacionar aspectos sintáticos, semânticos e pragmáticos que envolvam 

sistemas de informação. O mesmo afirma Shedroff (2000), que descreve o 

Design de informação como originário de Design gráfico e editorial, pois 

apresenta e organiza dados, que se transformam em informações. A área, 

segundo o autor, subsidiaria o Design gráfico na oferta de estruturas capazes 

de ampliar suas competências comunicacionais. 

A SBDI compreende que o exercício de Design de informação é 

compreendido pelas etapas de contextualização, planejamento, produção e 

interface gráfica. Para a organização, a área tem como princípio básico a 

otimização do processo de aquisição de informações, e isso deverá ocorrer por 

meio dos sistemas de comunicação analógicos e digitais (SBDI, 2017). 

Bonsiepe (2011) cita, entre as características de Design de informação, 

a seleção, ordenação, hierarquização, conexões e distinções visuais para ações 

de disponibilização de conteúdo. O autor acrescenta que o Design de 

informação ordena uma massa de partículas de informação para facilitar a 

compreensão dos usuários. Isso implicaria a redução de tempo de resposta à 

ação. Além disso, a estruturação de conjuntos de dados expande a função de 

tradução para a linguagem visual de Design de informação, segundo o mesmo 

autor, que destaca, ainda, possíveis frentes de atuação para a área, como 

projetos de interfaces, imagens médicas, diagramas e manuais, mapas e planos 

de orientação digitais, plataformas para TV e gerenciamento de informação. 

Horn (2000) compreende como principais objetivos de Design de 

informação: 

1) criar documentos compreensíveis, precisos e recuperáveis; 

2) projetar interações por meio de equipamentos facilmente  

utilizáveis; 

3) favorecer a orientação de usuários em espaços tridimensionais físicos 

ou virtuais. 

 

Como uma subárea da programação visual, o Design de informação 

divide espaço com o Design de interfaces, que aborda o layout homem-

máquina, o Design de hipermídia, que se concentra no uso de multimeios no 

processo comunicacional informatizado, e o Design de letreiros e sinalização 

corporativa, que se concentra na sinalização interna de espaços onde há 

circulação de pessoas. 

O International Institute for Information Design (IIID) descreve o 

Design de informação como área responsável por planejar e modelar conteúdos 
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tanto da mensagem como do ambiente onde a esta é apresentada, a fim de 

satisfazer as necessidades de informação dos destinatários. 

Para Hollis (2000), o Design de informação possui três funções 

primordiais: 1) identificar, 2) instruir e 3) promover. Para a primeira delas, 

anuncia-se determinada organização, produto, serviço ou mesmo espaço. 

Letreiros de hotéis, estandartes e brasões, marcas e símbolos e logotipos de 

empresas, rótulos e embalagens são alguns dos exemplos dessa primeira 

função. Para o Design de informação, na função de instruir, Hollis (2000) 

indica a relação entre elementos gráficos dependendo da direção, posição e 

escala. Mapas, diagramas e sinais de direção ilustram esse caso. Já na terceira 

função (promover), preocupa-se com a divulgação do conteúdo. Pôsteres, 

anúncios publicitários e cartazes exemplificam essa unção. 

Jacobson (1999) descreve o Design de informação como a arte e ciência 

de preparar informações para que possam ser mais bem acessadas pelos 

usuários. O autor cita como exemplos de suportes palavras, imagens, tabelas, 

gráficos, mapas e desenhos, analógicos e digitais. 

Meirelles (2013) estabelece fronteiras entre os objetivos de Design de 

informação e os da Publicidade. Para o autor, enquanto o primeiro se propõe a 

informar, a segunda se detém à persuasão. Comenta, ainda, que a infografia é 

uma das possibilidades de desdobramentos de Design de informação, assim 

como o desenvolvimento de sistemas de informação, sinalização e visualização 

de dados estatísticos. Por trás de todos esses exemplos, há a partilha do objetivo 

comum de revelação de padrões reconhecíveis apenas depois das 

representações visuais. 

Frascara (2010) acrescenta à noção de Design de informação o objetivo 

de assegurar a efetividade da comunicação, facilitando processos de leitura, 

compreensão, memorização e uso das informações expostas. Ao discutir a 

natureza da atividade, o autor lista alguns aspectos da transformação da 

informação operada pelo Design: ser acessível (disponibilizado facilmente), 

apropriada ao conteúdo e ao usuário, atrativa (convidando à leitura), confiável, 

relevante, oportuna, compreensível e útil. 

Jorente (2009) acredita que o Design de informação deva estudar a 

percepção e cognição humanas para criar modelos que facilitem a transmissão 

de informações em contextos diversos. Além disso, essa área planeja a 

produção de discursos informacionais, fornecendo ferramentas e estratégias de 

criação de interfaces para comunicação, acesso, usabilidade e acessibilidade. 
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2.2.4 Design e serviço 

 

O Design de serviços é uma área ainda carente de consolidação 

científica, com número escasso de publicações, mas com percepção crescente 

acerca de sua relevância no desenvolvimento da ciência dos serviços, segundo 

Sangiorgi (2010). 

Hinnig e Merino (2015) posicionam o Design de serviços como área 

promissora para a melhoria da produtividade e para a inovação. Os autores 

listam definições e narram o desenvolvimento histórico da área. Para isso, 

recorrem a alguns autores e organizações difusores do tema. O quadro a seguir 

sintetiza algumas das definições trazidas por Hining e Merino (2015). 

 
Quadro 3: Definições de Design de serviços 

 

O que é Design de serviços 
 

Autores Definições 

Design Council 

(2017) 

Procura fazer serviços utilizáveis, fáceis e desejáveis. Pondera 

sobre o caráter de seus usuários (funcionários, fornecedores ou 

consumidores?). Utiliza métodos de Design para compreensão 

de hábitos, preferências e necessidades dos usuários, o que 

pode gerar novas soluções.  

SDN (Service Design 

Network, 2017) 

Atividade de planejar e organizar pessoas, infraestrutura, 

comunicações e recursos de um serviço para melhorar 

a qualidade e as interações entre consumidores e empresas. 

O objetivo das metodologias de Design de serviços 

é projetar de acordo com as necessidades dos usuários e, 

assim, criar serviços amigáveis, competitivos e relevantes 

para os consumidores. 

Mager (2008) 

O Design de serviços entrega a funcionalidade e a forma 

de serviços por meio da perspectiva dos clientes. Procura 

assegurar que as interfaces dos serviços sejam úteis, utilizáveis 

e desejáveis pela perspectiva dos usuários e eficientes, efetivas 

e distintas do ponto de vista do provedor de serviços. 

Moritz (2005) 
Design de serviços é um processo desenvolvido por meio de 

quatro Ds – descobrir, definir, desenvolver e distribuir. 

Natsuno et al. (2006) 

O Design de serviços busca projetar experiências intangíveis 

que alcançam as pessoas por meio de diferentes pontos de 

contato. 

Fonte: (HINNIG; MERINO, 2015).  

 

Mantendo sua função de projetar soluções adequadas a problemas de 

naturezas distintas, o Design, quando direcionado aos serviços, busca 

satisfazer a necessidade de consumidores. Pode obter resultados tangíveis ou 
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intangíveis, conforme observado pelas definições citadas no quadro anterior. 

Hollins e Hollins (1991) reforçam o aspecto intangível dos serviços, pois estes 

não podem ser estocados e devem ser utilizados dentro de determinado prazo 

para gerarem lucro à organização e satisfação aos consumidores. 

O Design de serviços, associado à criação de um novo serviço 

educacional, investiga-o levando em consideração a gestão, oportunidades de 

melhorias, fidelização de clientela, aspectos atrelados ao seu funcionamento, 

estratégias para melhoria na entrega de produtos reduzindo custos, desenho de 

atividades, fluxos e padrões.  

Manhães (2010) apresenta uma série de estudos que elaboram a questão 

do desenvolvimento de novos serviços. Ele cita o NSD (New Service 

Development), ou “desenvolvimento de novo serviço”, bem como a Teoria 

Unificada de Serviços (TUS).  

Dentre os autores trazidos por Manhães (2010) destacam-se Froehle e 

Roth (2007), que dividem o processo de desenvolvimento de novos serviços 

em práticas orientadas a recursos e práticas orientadas a processos, não 

lineares, conforme exposto no quadro a seguir. 
 

Quadro 4: Processo de desenvolvimento de novos serviços 
 

Recursos e etapas para concepção de novos serviços 
 

Práticas orientadas a 

recursos, divididas não 

hierarquicamente em: 

Recursos intelectuais: incluem conhecimentos 

educacionais, experienciais e culturais, bem como as 

habilidades detidas pelos funcionários de uma 

organização. 

Recursos organizacionais: incluem estruturas formais de 

responsabilidades, planejamentos formais e informais, 

sistemas de controle e coordenação, relações informais 

dentro da organização ou com o seu ambiente. 

Recursos físicos: incluem ativos como instalações, 

tecnologias tangíveis, equipamentos, localização 

geográfica e recursos materiais. 

Práticas orientadas a 

processos, arranjadas de 

forma não linear em: 

Etapa de Design: focada principalmente na geração, 

avaliação e seleção de ideias para novos serviços. 

Etapa de análise: avaliação crítica dos aspectos 

estratégicos, financeiros e de potencial de mercado de 

novos conceitos de serviço. 

Etapa de desenvolvimento: inclui as atividades e práticas 

necessárias para converter a ideia inicial em uma oferta 

de mercado viável. 

Etapa de lançamento: práticas que integram a nova 

oferta de serviço ao mercado. 

Fonte: Manhães (2010). 
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O quadro anterior lista três recursos, seguidos por quatro etapas, para o 

desenvolvimento de novos serviços. Os primeiros recursos citados são os 

educacionais, que qualificariam a equipe de funcionários de determinada 

organização. Essa equipe pode ser compreendida pelo quadro de funcionários 

de gestão (diretores, secretários) e também de professores e instrutores, todos 

alinhados à proposta de ensino e ao conceito do serviço ofertado. 

Sobre o segundo recurso, os organizacionais, os planejamentos se 

referem ao funcionamento e à coordenação de cursos e outras atividades 

pedagógicas, além de relações com informações presentes entre todos os atores 

do processo, como funcionários e alunos. 

Quando se abordam os recursos físicos, como instalações, tecnologias, 

equipamentos e recursos materiais, pode-se citar os recursos pedagógicos 

escolhidos para a implementação do serviço educacional, tais como a 

composição dos ambientes de ensino, métodos e ferramentas de aprendizagem. 

Sobre as etapas, cita-se como primeira a “etapa de Design”, que 

analisaria e selecionaria ideias para novos serviços. Essa escolha poderia ser 

guiada conforme leituras prévias de cenário, também conduzidas por 

atividades de Design, em exercícios de cocriação, como preconiza o Design 

thinking (BROWN, 2010). 

As etapas de análise, desenvolvimento e lançamento também são 

contempladas pelo Design, que as compreende como decorrentes de qualquer 

processo projetual. Sobretudo na etapa de desenvolvimento, os exercícios de 

prototipagem descritos por Vianna (2012) dão conta de estudos e lançamentos 

anteriores às análises sistemáticas, a fim de se obterem aprimoramentos 

dinâmicos e constantes prévios ao lançamento “oficial” do serviço. 

Além de Design, a área de serviços é assistida pelos campos de 

Administração, Marketing, Engenharia de produção, Economia e Ciências 

sociais. Dessas áreas se originam as principais publicações científicas sobre a 

temática dos serviços, segundo Pinhanez (2009). 

 

2.3 A ESFERA DA EDUCAÇÃO 

 

Nesta seção discute-se a evolução da educação a partir de três momentos 

históricos: 1.0, referente à era medieval; 2.0, sobre o modelo industrial 

taylorista; e 3.0, quando internet e novas tecnologias transformaram os 

ambientes de ensino. O cenário nacional é destacado nas narrativas históricas 

das duas primeiras fases. Características sobre a educação nas três fases são 

comparadas a fim de se ilustrarem os principais diferenciais da educação 3.0 

(ou contemporânea). 
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2.3.1 Educação 1.0: período pré-industrial 

 

Fava (2014) apresenta a educação 1.0 a partir da Idade Média. Também 

chamada de “Idade Negra” ou “das Trevas”, foi conhecida como um período 

que pouco ou nada contribuiu para a humanidade. Transcorreu entre os séculos 

VII a. C. e V d. C. Nesse tempo havia dois livros balizadores para os cristãos: 

a Bíblia e o Livro da Natureza, ambos concebidos por Deus. A Igreja 

representava a tradição e a unidade. Pessoas que confrontassem a doutrina 

cristã, independentemente de sua origem, eram severamente censuradas e 

perseguidas, segundo Oliveira (2016).  

Na Idade Média, os assuntos da natureza eram vistos como profanos, 

pois Deus explicaria os fenômenos naturais. Foram cerca de mil anos nos quais 

a Europa passou por modificações lentas nas esferas política, econômica e 

científica. Porém, Fava (2014) lembra que nesse mesmo período foram 

inventados a bússola, o relógio, a anestesia, óculos para corrigir miopia, papel, 

prensa, livro e a estruturação das universidades como conhecemos na 

atualidade. 

Nunes (1979) explica que, até surgir a literatura vernácula, nos séculos 

XI e XII, os monges cristãos se incumbiam da tarefa de criação de todos os 

textos escritos, preservando as antigas culturas. Deles se originaram nossa 

caligrafia, o livro e a forma atual de leitura, que ocorre em silêncio. 

Ensino e Igreja estavam interligados na Idade Média. As primeiras 

escolas foram as Escolas Paroquiais, do século II, que se limitavam à formação 

de eclesiásticos. Mestres eram sacerdotes. As aulas aconteciam nas igrejas e o 

ensino se resumia às lições das Escrituras, de leitura e estudo de Salmos. 

A educação dos séculos III e IV também é explicada por Fava (2014). 

No século III aconteceu o enfraquecimento da crença cristã. Surgiram os 

eremitas, fiéis de vida contemplativa e mística.  

No século IV foi delegada aos monges a tarefa de estudo e ensino. Os 

mosteiros beneditinos tornaram-se centros culturais de importante papel para 

a história da civilização ocidental. Surgiram as escolas monásticas, que eram 

internatos voltados à formação dos religiosos. Elas, então, passaram a receber 

leigos, ensinando-os a ler, escrever e a conhecer a Bíblia e princípios de 

aritmética. Com o passar do tempo, incluíram latim, gramática, retórica e 

dialética. 

Nunes (1979) explica que a base do currículo medieval se constituía das 

sete artes liberais: gramática, retórica, dialética, aritmética, geometria, 

astronomia e harmonia. Até então, medicina e arquitetura se mantinham 

excluídas, pela compreensão de que tratavam de assuntos terrestres, incomuns 

ao céu. 
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Para Fava (2014), a escola atual herdou algumas características da Idade 

Média. Como exemplo, há a figura de um professor, que ensina a estudantes 

de diversos perfis, procedências e classe, bem como as atividades, avaliações 

e disciplinas. 

Já no final do século XII, a lógica da ciência aflorava. Foi crescente o 

interesse pela investigação da natureza como um sistema regido por princípios 

racionais. Houve mudança na estrutura da sociedade com o surgimento das 

escolas urbanas. Embora fosse crescente a importância da dialética, iniciaram-

se profundas alterações nas metodologias de ensino. Já havia o início de uma 

abertura para questionamentos sobre as sentenças proferidas pelo mestre, ao 

contrário do período anterior. 

Se na Idade Média a autoridade do mestre era inquestionável, no 

Renascimento seu respeito dependia de sua capacidade em responder às 

questões dos alunos de forma convincente. Os debates passaram a extrapolar 

os muros das catedrais com a ascensão da burguesia urbana, na Baixa Idade 

Média. Embora os alunos mantivessem a mesma postura passiva e 

disciplinada, podiam abandonar os professores em cujas aulas não obtivessem 

bom rendimento. 

Para Mosé (2013), a escola como criação política, com noções de 

emancipação pelo conhecimento e pela razão, tem origem apenas no século 

XVIII, quando se desvincula do obscurantismo religioso. Ela resultava de um 

projeto burguês que via na ciência e na indústria um modelo para o progresso. 

 

2.3.2 Educação 1.0 e 2.0 no Brasil 

  

Mosé (2013) explica que, por mais de 200 anos, a educação brasileira 

ficou a cargo dos jesuítas, que chegaram ao país em 1545. Os jesuítas se 

concentravam na pregação cristã e no trabalho educativo. Para isso, ensinaram 

os índios a ler e escrever. Para a autora, os jesuítas não eram educadores, e sim 

catequistas.  

De acordo com Piletti (2002), em 1759 os jesuítas foram expulsos pelo 

Marquês de Pombal, após 200 anos de ensino em terras brasileiras. Isso 

ocorreu pelo distanciamento de seus interesses aos interesses da Corte, já que 

Pombal queria que a educação fosse voltada aos interesses do Estado. O novo 

modelo educacional, porém, inaugurou uma fase difícil, em que as disciplinas 

e as aulas não se articulavam entre si. Além disso, houve inadimplência no 

salário dos professores, o que ajudou para a estagnação da educação no país no 

princípio do século XIX. 

Em 1808, com ajuda dos comerciantes baianos, foi criado em Salvador 

o Colégio Médico-Cirúrgico. Em abril do mesmo ano, criou-se a Escola de 

Cirurgia no Rio de Janeiro (ocasião de transferência da Corte para esta cidade). 
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Em 1810 foi criada a Academia Real Militar da Corte, que, anos mais tarde, se 

transformou na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. O país continuou por 

longos períodos sem avanços. Dois anos após a proclamação da independência, 

em 1824, Dom Pedro I outorgou a primeira Constituição brasileira, que 

determinava a instrução primária e gratuita para todos.  

Somente em 1912 foi criada a primeira universidade no Brasil, no 

Estado do Paraná. Ela só durou três anos. Em 1920 foi fundada a Universidade 

do Rio de Janeiro, hoje denominada Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

A Revolução de 1930, com Getúlio Vargas, expandiu o capitalismo 

brasileiro. Foi o período de crescimento industrial do país, que exigiu, por 

consequência, a formação de mão de obra. Isso marcou a consolidação da 

sociedade industrial no país. Também nessa época, com a aceitação da mulher 

no mercado de novo trabalho, muitas se formaram professoras. Entre 1945 e 

1964 foram criadas 22 universidades federais. Cada estado passou a ter a sua 

universidade federal. O golpe militar de 1964 fechou universidades. Nos 

últimos anos da mesma década, houve a pressão por mais vagas no ensino 

superior brasileiro. Em 1971 foi instituída a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Tinha-se como intenção ampliar o ensino 

profissionalizante no país.  

Nos debates sobre a Constituição de 1988, dois grupos se dividiam em 

torno da educação. Enquanto um defendia o direito ao acesso do ensino público 

e gratuito, promovido pelo Estado, outro buscava a mínima interferência deste 

nos negócios educacionais.  

Fava (2014) acredita que o modelo educacional presente na Revolução 

Industrial permanece até a atualidade. O autor comenta os princípios descritos 

por Taylor como preponderantes nesse modelo de ensino:  

A) padronização, voltada à composição de produtos similares, tornando a 

produção mais rápida e econômica; 

B) especialização em linhas de montagem, fábricas, até mesmo regiões 

industriais especializadas. Relaciona-se também aos modelos das 

cidades, que concentram moradias; 

C) centralização do poder decisório na mão dos dirigentes empresariais, 

que também pode ser observado nas escolas, pelos seus gestões e 

professores; 

D) sincronização para a linha de montagem, com todos a postos para a 

realização do trabalho. Este fator também pode ser observado na cidade, 

para que empresas e escolas funcionem conforme horários pré-

estabelecidos; 

E) valores estéticos: formas, cores, imagens e sons – os elementos pelos 

quais o mundo é percebido.  
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Os princípios tayloristas persistem no modelo de escola industrial ainda 

vigente no país: padronização de conteúdos e métodos de ensino, 

especialização de disciplinas, que se agrupam em fases, séries, bimestres, 

semestres e anos letivos; centralização dos professores e sincronização de 

horários das aulas. Diferentemente desse modelo, a educação voltada à 

contemporaneidade privilegiaria aspectos ligados à colaboração e à 

problematização. Esta seria a educação 3.0 (ou contemporânea), defendida por 

Fava (2014). 

 

2.3.3 Sobre a educação 3.0 

 

Para expor o conceito de Educação 3.0, Fava (2014) cita a divisão da 

globalização em três fases, feita por Friedman (2006): A primeira se iniciou 

por volta de 1500, com a ida de Colombo ao continente americano. Esse 

período se estenderia até 1800 e seria o primeiro movimento global de 

integração de regiões remotas do mundo, diminuindo a distância entre os 

povos. 

A segunda fase da globalização, 2.0, teria ocorrido entre 1800 e 2000, 

demarcada pela expansão das empresas multinacionais, que cresceram em 

busca de mercados com mão de obra barata. Nesse momento, também 

caracterizado pela eclosão de uma economia global, houve a diminuição ainda 

mais acentuada das distâncias. 

A partir dos anos 2000, as distâncias se reduziram a ponto de 

transformarem o mundo de pequeno a minúsculo. Friedman (2006) faz um 

paralelo entre os avanços de comunicação promovidos no século XIV, com a 

invenção da imprensa, e o progresso fomentado pela HTML (Hyper Text 

Transfer Protocol) nos anos de 1990. 

Barros, Okada e Vieira (2013) compilam uma série de conceitos sobre 

a educação 3.0, diferenciando a educação em cada uma das fases históricas: 

1.0, 2.0 e 3.0. O resultado dessa comparação foi sintetizado pelos autores no 

quadro transcrito a seguir. 

Quadro 5: Coaprendizagem na educação 3.0 

 Educação 1.0 Educação 2.0 Educação 3.0 

 

Aprendizagem formal 

presencial – apenas 

escola 

Aprendizagem 

formal 

on-line fechada – 

VLE 

Coaprendizagem via 

REA – Espaços Digitais 

Abertos 
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Tecnologias 

de 

aprendizagem 

Mínima, centrada em 

tecnologias de informação 

e comunicação de massa 

(jornal, TV, rádio, vídeo), 

dependendo da 

instituição 

Páginas da web, 

fóruns de 

discussão, diários-

blogs, 

formulários, 

testes, portfólios e 

repositórios de 

mídias diversas da 

web 2.0 

Redes sociais, microblogs, 

wikis, RSS feeds, 

ambientes personalizados, 

webinars, calendário 

social 

Serviços de 

Web 

- Web 1.0 

Navegadores, 

sistemas de busca 

e consulta, e-mail  

 

Web 2.0 

Mecanismos mais 

avançados de 

busca e seleção, 

espaços de 

colaboração, 

portfólio 

Web 3.0 

Mobile apps, mídias com 

conteúdo rico, RSS feeds, 

widgets, marcadores, redes 

sociais, nuvens, agentes 

semânticos, ciência 

analítica, 

interoperabilidade entre 

ontologias 

Professor 

Autoridade Fonte de 

conhecimento 

Mentor colaborativo, 

orientador de 

aprendizagem, facilitador 

para aquisição de 

conhecimento e 

competências 

Estudantes 

Indivíduos passivos Usuários 

participantes, 

reflexivos 

Coaprendizes, gestores 

colaborativos, coautores, 

investigadores, parceiros, 

revisores, gestores de 

aprendizagem social 

Conteúdo de 

aprendizagem 

Impresso, não editável, de 

autoria de editoras ou 

instituições 

Formato 

específico, não 

editável por todos, 

baixa 

granularidade, 

autoria inclui 

também equipe 

pedagógica 

Diversidade de formatos 

abertos, híbrido, editável e 

reusável, alta 

granularidade, autoria 

inclui também professores 

e estudante 
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Produção de 

conteúdo 

Larga escala: material 

impresso, gerenciado e 

produzido por editoras 

Sequencial: 

planejamento – 

desenvolvimento 

– revisão – 

publicação – 

entrega 

Fluxo: planejamento 

colaborativo, criação 

coletiva, publicação 

aberta, ampla 

disseminação, revisão por 

pares, reuso e 

readaptações, contínuo 

aperfeiçoamento 

Copyright 

Direitos completamente 

reservados 

Direitos 

reservados 

Licenças abertas 

(exemplo: 

Creative Commons) 

Cenários de 

aprendizagem 

Globais e genéricos, pré-

determinados, 

fixos 

Globais ou 

genéricos, 

porém pré-

selecionados 

pelos 

participantes, 

podendo ser 

selecionados 

Baseados em investigação, 

aprendizagem autêntica, 

personalizada, contexto 

social e real 

Avaliação 

Avaliação formal, 

exames, questionários 

Autoavaliação e 

atividades 

on-line 

Coavaliação, orientação 

guiada; feedback informal, 

avaliação baseada em 

competência, flexibilidade 

para creditação de REA, 

sistemas de identificação 

de avaliação 

Autonomia 

do estudante 

Restrito ao estudo de casa Auto-orientação 

estruturada 

por semana ou por 

tópicos 

Passos de aprendizagem 

definidos de forma aberta 

e colaborativa; memória 

do uso e recomendações 

de outros coaprendizes; 

revisões compartilhadas e 

feedbacks de cada usuário 

Acesso do 

estudante 

Limitado ao material 

escolar e biblioteca 

Restrito ao VLE, 

com 

registro e 

autenticação 

Acesso aberto, ambientes 

diversos conectados, 

usuários decidem o que é 

público e privado. 

Fonte: (BARROS; OKADA; VIEIRA, 2013).  

 

Pode-se destacar alguns pontos do quadro exposto anteriormente. O 

primeiro deles diz respeito à figura do professor. Ele é percebido como 

autoridade na educação 1.0, fonte de conhecimento na 2.0 e evolui à figura de 

um mentor colaborativo, facilitador para a aquisição de conhecimentos e 

competências na fase 3.0. Os estudantes passam de indivíduos que recebem 

conteúdos passivamente para participantes reflexivos e, em seguida, 
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coaprendizes, gestores colaborativos, investigadores nas fases 1.0, 2.0 e 3.0, 

respectivamente. Na educação 3.0, o estudante passa a ter mais autonomia para 

construir sua aprendizagem e acessar conteúdos de sua escolha.  

As mudanças sociais decorrentes dos avanços da internet impactaram 

também a forma da sociedade de organizar, trabalhar e estudar. O fator 

tecnológico como aspecto crucial dessa mudança é um dos pontos centrais do 

discurso em torno da educação 3.0, mas não é o único. Dilemas entre choque 

de gerações – as antigas, acostumadas com modelos tradicionais de ensino, em 

contraponto às atuais, ambientadas com a velocidade das novas tecnologias – 

são outro fator abordado por Fava (2014). 

O cenário exposto pela educação 3.0 abre espaço para a adoção de 

recursos, métodos e ferramentas de Design. Sob esse viés, é possível discutir 

o ponto de interseção entre as teorias relacionadas à noção de educação e as 

características de Design.  

 

2.4 INTERSEÇÃO ENTRE DESIGN E EDUCAÇÃO 

 

A figura a seguir representa a interseção entre as esferas de Design e 

Educação, a ser debatida nesta seção. Entendem-se por interseção as 

oportunidades de contribuição de Design às práticas contemporâneas de 

ensino, sobretudo no que diz respeito ao conceito de educação industrial no 

contexto da educação contemporânea.  

 
Figura 2: Esferas de debate, a primeira interseção 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A cruzada por novas soluções para os desafios contemporâneos da 

educação industrial encontra no Design respostas em forma de cultura de 

projeto, estímulo à inovação, respeito a aspectos multimodais a serem 

desdobrados por um único fato observado, entre outros fatores. O termo 

“Design Thinking”, disseminado por Brown (2010), exportou a noção de 

Design para a cultura corporativa, como resposta à demanda por inovações de 

produtos e serviços em ambientes de concorrência crescente.  

Da mesma forma como ocorre no mundo dos negócios, o Design 

também chama atenção no meio educacional como fonte de subsídios à criação 

de recursos para aproximação entre escola e alunos do século XXI. O 

cruzamento entre Design e educação 3.0, exposto nas seções 2.1 e 2.1, ilustra 

as possibilidades de interseção entre os dois temas.  

Alguns dos dilemas da educação contemporânea, apontados por Fava 

(2014) e Barros, Okada e Vieira (2013), localizados na figura do professor e 

do estudante, no uso de tecnologias e nos recursos de aprendizagem, são 

exemplos em que é possível observar oportunidades de adoção de Design para 

aprimoramento de estratégias de ensino. 

As habilitações de Design selecionadas para a discussão proposta neste 

texto também podem ser citadas como caminhos para a remodelagem 

educacional, conforme premissas da era 3.0.  

O Design de ambientes pode contribuir para a transformação da 

dinâmica entre alunos e professores, alunos e alunos e entre professores e 

outros profissionais da escola. Salas de aulas do modelo tradicional, com 

carteiras dispostas em sequência e direcionadas ao professor, transformam-se 

em grandes oficinas abertas nas propostas de educação no modelo maker, por 

exemplo. Para a proposta pedagógica do maker (ou faça você mesmo), o 

Design atua no projeto desses espaços visando a outro objetivo educacional, 

que muda o papel dos alunos e professores em sala de aula.  

Os ambientes de educação industrial 3.0 visam à troca de experiências, 

à cocriação e a atividades em formato de oficinas, nas quais conteúdos, faixas 

etárias e objetos de estudo se mesclam em um mesmo espaço físico. O 

professor sai do destaque frontal, deixando o papel de centralizador de 

conteúdos e assumindo posição indefinida nos espaços colaborativos, quando 

exerce a função de facilitador, descrita por Barros, Okada e Vieira (2013). 

O Design de jogos auxilia o aprimoramento de recursos didáticos 

promovendo a gamificação de conteúdos extensos. Aplicativos como 

Duolingo (https://pt.duolingo.com/) exemplificam o poder da gamificação 

com objetivos educacionais. No Duolingo, o estudante é premiado conforme 

avança no domínio do idioma. Ele progride para a fase seguinte, acumula 

pontos e enfrenta dificuldades crescentes conforme sua evolução no jogo. As 
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novas gerações de estudantes, ambientadas com tecnologia de jogos desde a 

infância, familiarizam-se com conteúdo gamificado. 

Barros, Okada e Vieira (2013) comentam o fluxo de informações e as 

multiplataformas como características a serem observadas na educação 

contemporânea. A síntese de informações, promovida por recursos como 

mapas e infográficos, que são competências de Design gráfico e de informação, 

auxiliam na organização e compreensão de conteúdos dispersos e complexos, 

típicos da era 3.0.  

Além das atribuições ligadas à facilitação do entendimento de 

conteúdos, SBDI (2017) lembra também sobre o papel de Design de 

informação na criação de interfaces amigáveis. Horn (2000) defende o Design 

de informações a partir de sua competência em facilitar o acesso ao conteúdo, 

destacando a contribuição de interfaces amigáveis. Este é outro componente 

relevante para a educação contemporânea, que se dá em ambientes de profusão 

de informações. Ao explicar a importância do acesso à informação, Fava 

(2014) cita Herbert Simon, vencedor do prêmio Nobel em 1982: “O significado 

do saber mudou: em vez de ser capaz de lembrar e repetir informações, a 

pessoa deve ser capaz de encontrá-las e usá-las”.  

Na educação 3.0, disciplina e unidade de conhecimento cedem lugar à 

aplicação do conhecimento (FAVA, 2014). Novamente, essa aplicação pode 

ser facilitada pelo Design gráfico e de informação, que promove acesso por 

meio de recursos de estímulo à leitura e à comunicação, segundo Frascara 

(2010). 

Como quarta habilitação trazida para a discussão desta tese, o Design 

de serviços atua sob uma perspectiva global do projeto, mas tendo como foco 

o usuário do serviço a ser observado. O choque geracional entre professores da 

geração X e alunos das gerações Y e Z, explorado por Fava (2014) como 

problemática central na educação contemporânea, sugere a necessidade de 

adequação da leitura sobre o estudante do século XXI. 

A necessidade de articulação entre diferentes interesses, atores, cenários 

e tecnologias para a criação de produtos educacionais representantes da 

educação contemporânea é lembrada pelos autores trazidos na fundamentação 

deste estudo. Como competência para organização de pessoas, infraestrutura, 

comunicação e recursos (Service Design Network, 2017), voltado à criação de 

serviços úteis e utilizáveis (MAGER, 2008), o Design de serviços pode ajudar 

na composição e coesão de serviços de educação industrial condizentes com 

as expectativas de alunos e indústrias. 

O quadro a seguir sintetiza as discussões desta seção. 
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Quadro 6: Contribuições de Design para a Educação 3.0 

 

Interseção entre Design e Educação 
 

 Tópicos da educação 3.0 

Habilitações 

de Design 
Sala de aula Exemplos 

Design e 

ambiente 

Reformulação de ambientes de ensino 

tradicionais por meio de Design 

Sala de aula 

transformada em 

espaço de oficinas 

maker 

Design e jogo 
Recursos didáticos Exemplos 

Gamificação de conteúdos didáticos Jogos educativos 

Design e 

informação 

Acesso à informação Exemplos 

Organização, síntese e oferta de conteúdos Infográficos 

Design e 

serviço 

Produtos de educação industrial Exemplos 

Criação e/ou reformulação de produtos de 

educação industrial com foco no usuário 

Produtos de 

educação 

industrial: cursos, 

aplicativos, 

programas etc. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O quadro anterior resume a discussão do tópico destacando algumas das 

principais contribuições de Design à educação contemporânea. Sobre a 

habilitação dos ambientes, o Design reformula espaços educacionais tendo 

como exemplo a transformação de salas de aulas em oficinas maker. Sobre a 

habilitação dos jogos, promove a gamificação de conteúdos didáticos, 

exemplificada pelos jogos educativos. Quanto às informações, organiza, 

sintetiza e oferece conteúdos, como ocorre por meio dos infográficos. Por fim, 

no que se refere aos serviços, cria ou reformula produtos tendo como foco seus 

usuários. Este caso pode ter como exemplo qualquer produto de educação 

industrial, que pode ser desde um curso completo (contemplando espaços 

físicos e virtuais, material didático etc.) até ações isoladas, mas também 

compreendidas como produtos (aplicativos, programas, dentre outros). 
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2.5 A ESFERA DA INDÚSTRIA 

 

Nesta seção, a indústria é discutida a partir de uma divisão histórica em 

quatro fases. A primeira delas se configurou pela substituição da força animal 

pelas máquinas a vapor. Na segunda, destaca-se a consolidação do modelo 

taylorista, caracterizado pela divisão do trabalho e linearidade dos processos. 

Na terceira, ocorrem as mudanças tecnológicas e digitais. Na quarta, a 

conectividade, digitalização e o incremento nas relações máquina x máquina. 

 

2.5.1 As quatro fases da indústria 

 

A Revolução Industrial do século XVIII transformou o modo de as 

pessoas trabalharem, estudarem e viverem. Graças à dimensão das 

transformações ocorridas nesse período, a história se divide em antes e depois 

do surgimento e proliferação das indústrias. 

Anteriormente à fase industrial, havia predomínio das commodities 

sobre a economia. A primeira fase da Revolução Industrial ocorreu na segunda 

metade do século XVIII na Inglaterra. Foi a época em que houve substituição 

da tração animal pela mecanização. Esse momento histórico perdurou até o ano 

de 1840, como surgimento da máquina a vapor. Oliver (1999) considera a 

mecânica e os primeiros processos de manufatura como fatos determinantes 

dessa época. 

Máquinas substituíram o esforço humano gradativamente, fomentando 

o ideal do maior lucro com o menor esforço físico possível, segundo 

Brynjolfsson e McAfee (2015). Água, energia a vapor, ferro, produtos 

químicos, madeira e carvão foram elementos essenciais na transformação 

industrial do período. Para ilustrar a dimensão das mudanças empreendidas 

nessa fase, Oliver (1999) cita o tempo de colheita de um alqueire de trigo, que 

passou de três horas para dez minutos após a substituição do trabalho artesanal 

pelo mecânico. 

Acatech (2013) e Deloitte (2015) descrevem a segunda fase da 

Revolução Industrial a partir do surgimento de um sistema produtivo linear, 

com produção em larga escala, redução nos custos produtivos e uso da energia 

elétrica. Outra característica dessa fase é a divisão do trabalho em tarefas 

repetitivas na linha de montagem. Henry Ford define as linhas de produção em 

1913 e marca essa época da Revolução Industrial. 

A terceira fase da história da indústria se dá já no século XX, em meados 

de 1970. A era da qualidade é tida por autores como Acatech (2013) como a 

terceira Revolução Industrial, conhecida também como revolução tecnológica 
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ou digital. Como os próprios nomes já dizem, essa fase foi marcada pelo uso 

das tecnologias de informação e robôs industriais. Nesse período, a internet 

apenas ligava dados entre computadores. 

Atualmente se discute o conceito de indústria 4.0, que acontece em 

contextos de crescente conectividade. A digitalização, o uso de sensores, a 

produção descentralizada e a aproximação entre universos físicos e virtuais 

definem essa fase, conforme Deloitte (2015). Profundas transformações de 

ordem produtiva e sociais decorrem desse contexto. A figura a seguir resume 

o debate sobre as quatro fases industriais apresentadas nesta seção. 
 

 
Figura 3: As quatro revoluções industriais 

 
Fonte: PricewaterhouseCoopers - PwC (2016, p. 10). 

 

Como discutido ao longo da seção, a história da indústria pode ser 

dividia em quatro fases: a primeira delas (1.0), compreendida pela invenção da 

produção mecânica, da máquina a vapor; na segunda (2.0), a produção em 

massa e as linhas de montagem; na terceira (3.0), a introdução da robótica, 

dando início à era da informação; a indústria 4.0, por fim, é desenhada pela 

digitalização, por serviços de tecnologia da informação e pela interconexão 

entre humanos e humanos, humanos e máquinas e máquinas e máquinas. 

 

2.5.2 A indústria catarinense 

 

Lima e Sanson (2008) narram a história de desenvolvimento industrial 

em Santa Catarina. A primeira indústria catarinense foi criada no ano de 1856 

na Colônia Dona Francisca: a Serraria Príncipe, que pertencia ao príncipe de 

Joinville. O Estado deu início à participação no subciclo econômico de nível 

nacional a partir da exploração e processamento da erva-mate em 1870. Duas 
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exportadoras da erva se fundiram para formar a Companhia Industrial 

Catarinense, destacando-se como organização empresarial do estado. 

A indústria têxtil, atualmente ainda destacada no cenário industrial 

catarinense, teve seu desenvolvimento em 1880, com a fundação da 

Companhia Hering. Nesse mesmo período houve aumento no número de 

investimento de fábricas têxteis no estado. Segundo Ternes (1984), a fundação 

do parque industrial têxtil de Joinville se deu a partir de dois marcos: a criação 

da empresa Döhler, em 1881, e a chegada da ferrovia, em 1910.  

A seguir são apresentados alguns fatos determinantes da história da 

indústria catarinense: 

a) 1880 – Criação da primeira fábrica de tecidos de malha do Brasil, a 

Hering, por Bruno e Hermann Hering, seguida pela Karsten e Garcia, 

todas na região de Blumenau; 
b) 1900 – Criação da primeira indústria de fios de algodão voltada ao próprio 

mercado fabril, a Renaux, em Brusque; 

c) 1907 – Chegada da energia hidrelétrica no estado. No mesmo ano, Santa 

Catarina já ocupava a décima primeira posição entre os estados mais 

industrializados do país, com 173 fábricas. Grande parte das empresas 

se concentrava nas regiões de Blumenau e Joinville. 

 

De seu surgimento até a atualidade, a indústria de Santa Catarina passou 

por uma série de transformações. Sobre o perfil industrial catarinense atual, 

segundo a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC), no 

ano de 2014 o estado já contava com 49.923 indústrias, 805.415 empregos e 

arrecadação (ICMS e IPI) equivalente a R$ 7,5 bilhões. A Federação distribuiu 

o perfil dos principais setores industriais de acordo suas potencialidades, 

localizando-os nas regiões do estado, como mostra a figura a seguir. 
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Figura 4: Regiões industriais estaduais estratégicas 

 
 
Fonte: www.fiesc.com.br. 

 

A imagem anterior (Figura 4) representa um estudo feito pela FIESC, a 

partir do ano de 2012, para diagnosticar os rumos setoriais mais relevantes para 

a indústria catarinense até o ano de 2022. Foram desenhadas 16 rotas 

estratégicas, que descrevem setores industriais promissores em cada região do 

estado – Agroalimentar, Bens de Capital, Celulose & Papel, Cerâmica, 

Construção Civil, Economia do Mar, Energia, Indústrias Emergentes, Meio 

Ambiente, Móveis & Madeira, Produtos Químicos & Plásticos, Saúde e 

Turismo.   

 

2.6 INTERSEÇÃO ENTRE DESIGN E INDÚSTRIA 

 

A imagem a seguir (Figura 5) representa a interseção entre Design e 

indústria, explorando as contribuições do primeiro ao segundo. Para o debate 

sobre interseções entre estes dois temas, é pertinente revisar parte da história 

de desenvolvimento de Design, que se mescla à evolução industrial. Histórias 

de Design e da indústria se confundem a partir da Revolução Industrial, 

eclodida após a segunda metade do século XVIII. 
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Figura 5: Esferas de debate, a segunda interseção 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em seu livro intitulado “A estetização do mundo: viver na era do 

capitalismo artista”, Lipovetsky (2015) faz uma releitura sobre a história de 

Design, pontuando, principalmente, seu papel na construção do que ele 

denomina como “estética industrial”. O autor chama atenção para a época do 

surgimento de Design, num contexto de aproximação entre arte, artesanato e 

indústria. Seria o início de uma estética industrial que perduraria desde o 

período de eclosão da Revolução Industrial, a partir da segunda metade do 

século XVIII. 

No início da aproximação entre indústria e artesanato, a primeira 

imitava a segunda. Era uma época na qual imperava a “feiura do mundo 

maquinista”. Criado nesse período, o movimento Arts and Crafts propunha a 

volta à dignidade do trabalho artesanal e a quebra de fronteiras entre as artes. 

Esse movimento, somado ao proposto por Henry Cole, que propunha uma 

aliança entre arte e indústria, originava a estética industrial e consagrada pela 

Bauhaus em 1920. 

Bauhaus resultou da união entre a Academia de Belas Artes e a Escola 

de Artes Aplicadas de Weimar. Gropius, que a dirigia na época de sua 
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fundação, almejava fundir arquitetura e artes, além de formar pessoas dessas 

áreas para que pudessem trabalhar na indústria. Em 1922 a escola pretendia 

difundir o conceito de estética da mecânica, criando uma série de protótipos 

industrializáveis. 

Lipovetsky (2015) afirma que o Design surgiu com propósitos 

funcionalistas, de negação ao ornamento e de aspectos decorativos. O 

funcionalismo pregado pelo Design, que simplificaria o uso de objetos do 

cotidiano, democratizaria seu acesso. Isso, porém, na visão do autor, acabou 

gerando efeito reverso: um estilo. A estética mecânica também se converte à 

estética da sedução, quando o Design passa a influenciar a configuração dos 

produtos. 

Outros acontecimentos importantes na história de Design se deram no 

ano de 1929 e na fase subsequente à Segunda Guerra Mundial. Após a crise de 

1929, industriários passaram a recorrer ao Design como recurso para 

incremento competitivo. O período pós-guerra, estendido entre as décadas de 

1950 e 1980, ficou conhecido pela explosão no consumo de uma classe média 

emergente. O Design norte-americano passou a incorporar elementos do 

marketing no projeto de produtos, rompendo com o rigor funcionalista 

europeu. 

A história de Design, aqui narrada brevemente conforme a visão de 

Lipovetsky (2015), descreve a área por uma perspectiva global, em que 

Europa, Inglaterra e Alemanha, mais precisamente, mas também os EUA, 

protagonizaram seu desenvolvimento. As histórias de Design e da indústria 

brasileiras tiveram seus próprios contornos. 

Alguns nomes e organizações demarcaram a história de Design 

brasileiro. Dentre eles está o de Aloísio Magalhães, que projetou as primeiras 

identidades da Petrobras e da Rede Globo. Além disso, participou da fundação 

da Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI) em 1962.  

A criação da ESDI também foi um marco na consolidação da atividade 

no país. Seguindo o modelo de Ulm, a ESDI herdou também a filosofia 

funcionalista da Bauhaus. Porém, Cardoso (2004) defende que o Design 

brasileiro já existia antes desse período, ainda que, naquela época, não fosse 

reconhecido como tal. Em 1870, por exemplo, já havia a produção de alguns 

produtos em território brasileiro, como vinhos, massas e cigarros. A criação 

desses rótulos já nesse período pode ser compreendida como uma atividade de 

Design. 

Outro nome relevante para a construção de Design no Brasil é o de 

Alexandre Wollner, que estudou na escola de Ulm, criou o primeiro escritório 

da área no país e lecionou na ESDI.  

Sobre o Design para o presente e para o futuro, Coutinho e Penha (2015) 

comentam a ação de empresas nacionais e internacionais em busca de respostas 
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às demandas que ainda estão por vir. Os autores mencionam a criação de 

laboratórios que têm por objetivo discutir tendências, experimentar e criar 

protótipos de produtos e serviços para demandas futuras, por meio de Design.  

O movimento maker é uma das tendências apresentadas por Coutinho e 

Penha (2015), que o defendem como demonstração do interesse crescente das 

pessoas em criar seus próprios objetos. Tal movimento é auxiliado pela 

facilitação do acesso a novas tecnologias. 

A figura a seguir lista 11 tendências e suas respectivas controvérsias. 

Coutinho e Penha (2015) apresentam tal imagem como um conjunto de 

tendências especulativas que podem pautar o Design tanto de um futuro 

próximo quanto de um distante. 
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Figura 6: Tendências e controvérsias 

 
Fonte: Coutinho e Penha (2015). 

 

O gráfico anterior (Figura 6) lista tendências que direcionam projetos 

de Design preocupados com demandas futuras, de acordo com situações 

diversificadas.  
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2.7 INTERSEÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO E INDÚSTRIA 

  

O diálogo entre a educação e a indústria é ilustrado pela interseção 

representada a seguir. Esta seção debruça-se especificamente sobre a educação 

industrial, aquela voltada ao trabalhador da indústria. 

 
Figura 7: Esferas de debate, a terceira interseção 

  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A educação industrial compreendida nesta pesquisa se refere a qualquer 

iniciativa educacional voltada ao trabalhador da indústria, irrestrita a sua 

formação técnica e profissional. Ainda assim, torna-se pertinente esclarecer 

como a educação industrial brasileira se desenvolveu ao longo de sua história. 

Após a Primeira Guerra Mundial, o Brasil acompanhou um ritmo até 

então inédito de desenvolvimento industrial. Formava-se a primeira burguesia 

urbana, da qual alguns estratos obtiveram acesso à educação. Eram segmentos 

que almejavam a educação acadêmica e desprezavam a técnica (ARANHA, 

1996). 

Em 1942, o Decreto-Lei nº 4.073 organizou o ensino industrial, em 

pleno contexto da Segunda Guerra. Por conta da queda nas importações dos 
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produtos industrializados, vindos de países afetados pela guerra, o Brasil viu 

oportunidade para crescimento industrial, com consequente necessidade de 

qualificação de sua mão de obra. Neste mesmo ano foi criado o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), que buscava oferecer 

formação técnica ao trabalhador de acordo com a necessidade da indústria 

brasileira da segunda metade do século XX. 

Em 1946 foi firmado um programa de cooperação entre Brasil e EUA 

chamado Comissão Brasileiro-Americana de Educação Industrial (CBAI). Ele 

tinha por objetivo formar professores para atuação na área. O crescimento da 

indústria brasileira ainda apresentava altos índices, desde o ano de 1930.  

A CEBAI tinha um programa baseado em doze pontos, citados por 

Fonseca (1961, p. 43): 
A) Desenvolvimento de um programa de treinamento e 

aperfeiçoamento de professores, instrutores e 
administradores; 

B) Estudo e revisão do programa de ensino industrial; 

C) Preparo e aquisição de material didático; 

D) Ampliação dos serviços de bibliotecas; verificar a 
literatura técnica existente em espanhol e português; 

examinar a literatura técnica existente em inglês e 

providenciar sobre a aquisição e tradução das obras que 
interessarem ao nosso ensino industrial; 

E) Determinar as necessidades do ensino industrial; 

F) Aperfeiçoamento dos processos de organização e 
direção de oficinas; 

G) Desenvolvimento de um programa de educação para 

prevenção de acidentes; 
H) Aperfeiçoamento dos processos de administração e 

supervisão dos serviços centrais de administração 

escolar; 

I) Aperfeiçoamento dos métodos de administração e 
supervisão das escolas; 

J) Estudo dos critérios de registros de administradores e 

professores; 
K) Seleção e orientação profissional e educacional dos 

alunos do ensino. 

 

Foram promovidas atividades de intercâmbio entre professores das duas 

nacionalidades. Assim, pretendia-se formar educadores e desenvolver um 

projeto educacional industrial condizente com a realidade daquela época. 

O modelo taylorista-fordista de educação para a indústria compreendia 

um projeto pedagógico individualizado para aprendizagem conforme a 

necessidade de ocupação a ser exercida. Havia clareza sobre as competências 
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a serem adquiridas pelos trabalhadores, numa época em que o ensino industrial 

se confundia com o ensino puramente técnico. Nessa fase da história, o modelo 

educacional respeitava a lógica das linhas de montagem com rigidez de 

horários, sinal sonoro indicando troca de turnos, hierarquia e subordinação, 

áreas desconectadas e crescimento linear.  

Abordagens contemporâneas de ensino problematizam a função da 

educação para a indústria 4.0, pautada pelo desenvolvimento tecnológico 

acelerado e ambientada em um universo diferente daquele observado há 

sessenta anos. Hoje, cresce o anseio da indústria por trabalhadores com 

qualificação tecnológica, mas que também sejam capazes de gerar inovação 

para a própria indústria.  

A seguir (Quadro 8), traça-se um paralelo entre a educação industrial 

taylorista e tendências para a educação industrial contemporânea. 

 
Quadro 7: Educação industrial taylorista versus contemporânea 

 

Mudanças na educação industrial 
 

Educação industrial 

taylorista 

Educação industrial 

contemporânea 

Cartesiana Randômica 

Automatizada Fluida 

Mecanicista Criativa 

Funcional Orgânica 

Linear Exponencial 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A relação exposta no quadro anterior foi extraída de reflexões de Barros, 

Okada e Vieira (2013), Deloitte (2015) e Fava (2014) sobre características da 

educação da época da Revolução Industrial versus tendências de uma educação 

contemporânea. 

Alguns dados chamam atenção sobre as tendências da educação voltada 

ao futuro mundo do trabalho. De acordo com estudo realizado por uma 

consultoria em educação, Perestroika (2017), estima-se que o estudante de 

ensino médio do ano de 2016 troque de carreira pelo menos cinco vezes ao 

longo de sua fase adulta. Também se acredita que 75% das maiores empresas 

do mundo em 2010 não existam mais em 2020. 
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Perestroika (2017) afirma que em 1937 as quinhentas maiores empresas 

do mundo tinham idade média de 75 anos. Em 2011, esse número caiu para 

quinze anos e a estimativa é que para 2030 desça para dois anos. O relatório 

The future of jobs (WEC, 2017) mostra que até 2025 mais de um terço das 

habilidades que atualmente são consideradas importantes para o trabalho terão 

mudado. 

Todas as previsões citadas anteriormente colocam sobre a educação um 

papel importante de preparação do indivíduo para uma realidade ainda 

desconhecida por especialistas. Isso reforça a relevância das competências de 

inovação e empreendedorismo. 
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3 METODOLOGIA 

 

Metodologia é aqui indicada como o estudo do método (TRIVIÑOS, 

1992), especialmente, considera-se os procedimentos que foram adotados e 

desenvolvidos nesta pesquisa. Por isso, há em seguida a apresentação dos 

procedimentos metodológicos e considerações sobre as opções adotadas e as 

ações desenvolvidas. Inclusive, é isso que justifica a adoção do título deste 

capítulo como: “metodologia”. 

  

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA E ETAPAS DO ESTUDO 

 

A abordagem geral da pesquisa é qualitativa e fenomenológica. 

Primeiramente, a pesquisa foi conduzida como essencialmente “descritiva”, 

porque não houve interferências e porque foram realizadas a observação e a 

descrição do fenômeno a partir de seu contexto (TRIVIÑOS, 1992). O 

fenômeno observado é aqui configurado com a descrição de processos e 

produtos relacionados à consultoria de Design, que foi realizada no 

desenvolvimento de projetos organizacionais inovadores, em uma unidade do 

Serviço Social da Indústria (SESI).   

Depois das etapas de descrição, a pesquisa foi continuamente 

desenvolvida como “aplicada”, com a finalidade de desenvolver e propor um 

modelo de participação do designer em processos de consultoria, 

principalmente os realizados no desenvolvimento de projetos organizacionais 

inovadores. Para Barros e Lehfeld (2000, p. 78), na pesquisa aplicada, busca-

se “contribuir para fins práticos, como solução mais ou menos imediata do 

problema encontrado na realidade”. 

Na primeira parte da pesquisa, foram considerados elementos teóricos e 

arranjos práticos na interação entre Design e inovação no setor industrial. 

Mesmo considerando a finalidade “aplicada”, a parte descritiva é necessária 

porque, entre outros, Rodrigues (2007) confirma que a pesquisa aplicada é 

primeiramente determinada por fatos observados, registrados, analisados, 

classificados e interpretados, sem interferência do pesquisador e pelo uso de 

técnicas padronizadas de coleta de dados. Por sua vez, sobre a pesquisa 

descritiva, Valentim (2005) prevê a necessidade de uma sequência de estudos 

que foi adaptada ao tema desta pesquisa e apresentada a seguir:  

• estudos “exploratórios” para o levantamento de fontes teóricas e 

documentais;  

• estudos teórico-bibliográficos continuados, como fontes secundárias 

sobre conceitos e argumentos pertinentes às áreas do conhecimento 

relacionadas à temática de pesquisa. Lakatos e Marconi (2010) indicam 
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que a pesquisa bibliográfica trata do levantamento, da seleção e da 

documentação da bibliografia sobre o assunto pesquisado;  

• estudos documentais, com a recuperação, a seleção e o estudo de fontes 

primárias para pesquisa “documental”. A maior parte da documentação 

coletada é relacionada aos projetos realizados em interação com a 

inovação a partir de 2015; 

• estudos de campo, com a aplicação de entrevistas com sujeitos que 

foram participantes ou beneficiários dos projetos organizacionais para a 

inovação;  

• interpretação, organização e descrição de elementos, aspectos e arranjos 

relevantes concluem a pesquisa descritiva. 

 

Na segunda etapa do trabalho, que foi desenvolvida como pesquisa 

aplicada, os elementos e os arranjos descritos foram sistematicamente 

organizados e graficamente representados como orientações e recursos para a 

participação e a influência do designer que atua como consultor junto aos 

gestores de projetos organizacionais de inovação. Isso envolveu estudos para 

o modelo conceitual e para o projeto do sistema gráfico de orientação: 

• estudos para a estruturação do modelo conceitual, com orientações para 

a tomada de decisão de designers e gestores sobre o planejamento e o 

desenvolvimento de projetos de Design, em interação com a inovação 

organizacional; 

• estudos para a projetação do sistema gráfico de apresentação e gestão 

do modelo proposto. 

 

Este trabalho de pesquisa, portanto, foi composto por uma abordagem 

teórico-documental (descritiva), constituindo sua etapa científica (LAKATOS; 

MARCONI, 2010), cujos estudos e ações foram aplicados no desenvolvimento 

do modelo proposto.  

Enfim, para evidenciar a tese de que “a consultoria de Design pode e 

deve ser central e influente na gestão de projetos organizacionais 

inovadores”, foram realizados estudos tecnológicos, devido ao caráter 

aplicado, mas cientificamente estruturados. Tratou-se do desenvolvimento de 

um processo reflexivo, sistemático, crítico e aplicado, permitindo a descoberta, 

a organização e a aplicação do conhecimento. Isso configurou um caminho 

(método) para o conhecimento de uma realidade (pesquisa descritiva) e para a 

atuação sobre essa mesma realidade (pesquisa aplicada). 

Sobre sua delimitação, como foi anteriormente ilustrado (Figura. 1), o 

recorte do trabalho foi determinado pela interação de Design no campo de 

interseção ou sombreamento de três áreas do conhecimento: (1) Design; (2) 
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educação; e (3) inovação organizacional. O escopo foi construído a partir da 

área de Design e da percepção da influência gerencial do designer no trabalho 

de consultor, como profissional mediador em projetos organizacionais de 

inovação. 

As bases de dados acadêmicos selecionadas como fontes parciais da 

pesquisa exploratória foram o Portal de Periódicos CAPES e as bases de dados 

Scielo e Scopus, para a seleção periódicos e artigos internacionais. Houve a 

identificação e seleção de livros, revistas científicas nacionais e artigos 

publicados em anais de eventos. 

A coleta de documentos, os trabalhos de campo e a avaliação do modelo 

ocorreram predominantemente na cidade de Florianópolis, especialmente junto 

aos projetos de inovação organizacional do SESI que, anteriormente, foram 

desenvolvidos e, em seguida, descritos na época de realização da pesquisa.  

 

3.2 PROCEDIMENTOS DA ETAPA DE APLICAÇÃO 

 

Foi construído um modelo conceitual para a influência de Design como 

mediador de inovação organizacional, o qual foi graficamente representado em 

um conjunto de frameworks. 
 

Figura 8: Exemplo de framework 

 

Fonte: Extraído de http://www.servicedesigntoolkit.org. 

 

Os frameworks (Figura. 8) são gráficos pertinentes às atividades de 

Design de informação. São abstrações que unem códigos comuns entre vários 
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projetos, auxiliando-os de forma genérica, na coleta de informações e na 

definição de tarefas. 

As informações para compor as orientações do modelo foram 

prioritariamente pesquisadas em acervos das experiências da interação de 

Design com a inovação destinada aos trabalhadores da indústria catarinense. 

Assim, considera-se a seleção de documentos pertinentes a projetos já 

realizados e a realização de entrevistas com participantes desses projetos. 

As orientações do modelo são dirigidas a profissionais que assumam o 

papel de consultores em Design para inovação organizacional. Essas 

orientações tratam do que deve ser observado e planejado para a interação de 

Design nas ações ou programas de inovação, das possibilidades dos projetos 

de Design de diferentes habilitações, bem como da gestão geral ou pontual do 

processo interação de Design na inovação do setor industrial. 

 
Figura 9: Passos da pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Primeiramente, as bases para o desenvolvimento do modelo foram a 

literatura especializada da área de Design e os documentos com registros de 

projetos de Design em interação com a inovação – em especial, os projetos de 
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Design em interação com a indústria. O modelo foi avaliado pelos profissionais 

e por outros indivíduos envolvidos nas atividades dos projetos narrados. Esses 

avaliadores são os sujeitos entrevistados na pesquisa. O modelo representado 

no sistema gráfico foi ajustado após a análise das avaliações dos entrevistados. 

Esquematicamente, o processo é organizado em seis passos (Figura. 2): (1) 

complementação teórica; (2) sistematização; (3) extração de recursos; (4) 

composição do modelo; (5) análise do modelo; (6) ajustes finais. 

Após a apresentação de qualificação, foram realizados seis passos. O 

passo inicial foi de complementação da fundamentação teórica, com foco no 

objeto de pesquisa no contexto da inovação organizacional. 

O segundo passo foi de aprimoramento da sistematização sobre a teoria 

de Design, visando identificar conceitos, métodos e recursos diretamente 

relacionados à construção do modelo.  

O terceiro passo foi de extração e aplicação dos recursos e métodos de 

Design na proposição da forma de interação de Design no contexto da inovação 

industrial. A seleção de recursos foi pautada por esse contexto, considerando-

se a evasão escolar, o baixo índice de letramento científico e a pouca 

capacidade de inovar dos candidatos a trabalhadores da indústria. 

O quarto passo foi a organização, em um modelo conceitual expresso 

graficamente, das orientações de uso do conjunto de recursos selecionados 

como mediadores da interação de Design na inovação industrial.  

O quinto passo foi a avaliação do modelo preliminar com profissionais 

e outros interessados que já participaram de interações anteriores de Design 

com a inovação industrial, considerando-se que, nos projetos do SESI/SC, 

experiências afins são realizadas de maneira assistemática desde 2015. Depois 

da avaliação preliminar, o modelo foi revisado a partir da análise das 

avaliações com os especialistas. 

O sexto passo consistiu na realização dos ajustes finais conforme as 

avaliações realizadas, na criação e apresentação dos frameworks, na 

finalização do estudo e na apresentação dos resultados.  
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4 OS CASOS ESTUDADOS 

  

Os três casos aqui relatados ocorreram em um momento peculiar na 

gestão do Serviço Social da Indústria de Santa Catarina (SESI/SC). A entidade 

se deparava com resultados preliminares de estudos realizados por uma 

consultoria de branding, que já atuava há cerca de um ano na análise da marca 

SESI/SC. Na época, os objetivos da consultoria eram avaliar e auxiliar a 

entidade a repensar sua própria marca, com base nos anseios de seus usuários 

e no perfil de mercado e diante da necessidade de maior aproximação 

institucional com seus usuários, ou seja, os trabalhadores da indústria e seus 

dependentes.  

A instituição SESI/SC é uma entidade da Federação das Indústrias do 

Estado de Santa Catarina (FIESC), criada em 1951 para atuar como prestadora 

de serviços especialmente voltada aos trabalhadores da indústria. No ano de 

2018, a instituição contabilizou 5,4 mil funcionários e aproximadamente 1.000 

pontos de atuação, prestando 300 mil atendimentos diários. A instituição atua 

com foco em saúde e educação para trabalhadores e seus familiares, visando 

também garantir e ampliar a competitividade industrial.  

Entre outros serviços, há um conjunto de projetos e ações de Educação 

Básica, inclusiva e corporativa, nos níveis Infantil, Fundamental e de Jovens e 

Adultos (EJA). A instituição também desenvolve e oferece outros projetos, 

como “Indústria do Conhecimento”, “SESI Matemática”, “SESI Robótica” e 

“SESI Ciências”. São oferecidos, ainda, serviços em saúde ocupacional, 

alimentação, atividade física, odontologia, saúde mental e ergonomia (SESI, 

2016). 

Com base nas conclusões decorrentes de um processo de consultoria, 

foram escolhidos três projetos estratégicos como bases para a proposição e a 

consolidação do processo de aproximação entre a instituição e a comunidade. 

Os três projetos – “Espaço de Educação Maker”, “SESI Ciências” e “Espaço 

Saúde” – são aqui descritos como campo de gestão estratégica e ações de 

Design, contribuindo para a composição do modelo proposto neste texto.  

O trabalho realizado no projeto pedagógico inovador do espaço Maker 

permitiu a identificação do potencial e dos recursos de Design que destinam os 

designers a uma posição central no processo de gerenciamento de projetos 

inovadores. Primeiramente, o trabalho aqui apresentado foi justificado pela 

necessidade de inovação de estratégias e ações didático-pedagógicas no 

contexto da inovação. No entanto, como é descrito a seguir, especialmente com 

relação à comunicação da marca dos projetos e aos sistemas de informação 

gráfica, as ações estratégicas e os produtos de Design habilitaram o designer a 

ocupar uma posição central no gerenciamento ou na condução de outros 
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projetos inovadores, como ocorreu nos projetos subsequentes: “SESI 

Ciências” e “Espaço Saúde”.  

 

4.1 CASO “ESPAÇO DE EDUCAÇÃO MAKER” 

 

O interesse mais específico neste caso decorre da aplicação de recursos 

de Design em um projeto organizacional na área de Educação, considerando-

se que a área atendida é destinada ao preparo dos trabalhadores da indústria 

catarinense e seus familiares para as “competências do século XXI”. 

 

4.1.1 Características gerais 

 

O objetivo central do projeto foi criar e desenvolver um programa de 

cursos, como formação complementar ao ensino formal, baseado na 

abordagem maker1. Na prática, isso requereu o desenvolvimento de 

metodologias, projetação e produção de espaços e materiais didáticos 

específicos. 

Além de uma gestora da área de Educação, que exerceu a função de 

coordenadora, foi também reunida uma equipe multidisciplinar com sete 

profissionais desenvolvedores de diferentes áreas: Pedagogia, Engenharia, 

Matemática, Química, Física, Design e Jornalismo. Portanto, os 

conhecimentos de sete áreas distintas foram diretamente aplicados no projeto. 

As atividades de Design foram o planejamento, a gestão e parte da 

produção da comunicação visual do programa educativo. Houve (1) o projeto, 

o desenvolvimento e a aplicação da marca gráfica; (2) a programação visual 

dos ambientes, materiais didáticos e promocionais. 

Primeiramente, o projeto Espaço de Educação Maker foi decorrente da 

observação empírica dos gestores institucionais a respeito das tendências 

percebidas nas demandas escolares a partir do ano de 2015. De acordo com um 

levantamento prévio, realizado por diferentes unidades de ensino da 

organização, havia crescente procura por atividades extracurriculares 

destinadas aos alunos de diferentes faixas etárias. Tendências similares de 

aumento na procura por atividades escolares de contraturno foram verificadas 

por todo o país, de acordo com mesma observação empírica do SESI/SC.  

                                                           
1 De acordo com informações acessíveis no website Nova Escola, “o movimento maker, 
‘faça você mesmo’, propôs nos últimos anos o resgate da aprendizagem mão na massa, 

trazendo o conceito “aprendendo a fazer”. O movimento vem crescendo e a 

consequência direta é que o processo de aprendizagem – e não o produto – passa a ter 

destaque, colocando o aluno no centro do processo de aprendizagem” (GAROFALO, 
2018, p. 1). 



67 
 

Como elemento de reunião de atenções e interesses comuns, servindo 

ainda como símbolo de identificação e representação, a marca gráfica foi 

projetada para representar e comunicar as iniciativas educacionais em 

consonância com a filosofia institucional. 

O logotipo “Espaço de Educação Maker” (Figura. 10) expressa aspectos 

lúdicos e, também, serviu como padrão tipológico de identidade visual, na 

projetação de símbolos criados para representar e comunicar outras ações 

institucionais de educação e saúde. 

 
Figura 10: Marca gráfica: Espaço de Educação Maker 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O conjunto, composto pela letra “m” e pelo complemento, representa 

figurativamente a mão humana em atitude jovial. Assim, todo o conjunto 

gráfico aparece como colorido, dinâmico, e suas partes são graficamente 

complementares, salientado a unidade visual do conjunto. As siglas “FIESC” 

e “SESI”, escritas em linha reta e horizontal, com letras verdes, maiúsculas e 

inclinadas, finalizam o conjunto de elementos gráficos da marca. 

Os conceitos previamente propostos e graficamente expressos no 

conjunto visual da marca gráfica foram “ação”, “engajamento” e “jovialidade”. 
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O planejamento da marca também foi previamente orientado por uma missão, 

uma visão e um conjunto de valores: 

• a missão foi “Motivar alunos de 11 a 18 anos a aderirem ao programa 

de Educação complementar do SESI/SC”; 

• a visão foi: “Tornar o programa Educação complementar tão ou mais 

interessante do que as atividades de lazer realizadas pelos alunos no 

período contraturno”; 

• os valores foram contemplados na frase “Educação com significado, 

irreverência, diversão, o poder da experiência, faça você mesmo!”. 

  

O programa institucional foi inicialmente pensado e direcionado para o 

atendimento de alunos dos níveis de ensino fundamental ao médio, com 

atividades oferecidas no contraturno escolar. Ao longo do programa, contudo, 

houve a ampliação da oferta de atividades também ao público adulto no Espaço 

de Educação Maker, com formação de professores na metodologia Maker e 

fomento às atividades de inovação aos profissionais da indústria. 

Proposta no contexto da educação industrial, a atuação com educação 

maker adapta o conteúdo do ensino formal às demandas relacionadas com as 

atividades industriais. Assim, são formuladas e propostas práticas pedagógicas 

alternativas, destinadas à superação de “desafios”. Por exemplo, no âmbito da 

saúde auditiva dos trabalhadores, questões relacionadas com a produção de 

ruídos são desafios apresentados e enfrentados nas oficinas. 

No conjunto de temas recorrentes na educação maker, são 

especialmente enfocadas cinco áreas do conhecimento: Matemática, Ciências, 

Tecnologia e Robótica, Comunicação e Interdisciplinar, sendo que, nesta 

última, há a combinação de conhecimentos, inclusive por parte dos próprios 

alunos. Cada tema é ofertado por meio de um curso independente de educação 

não formal, mas temas podem ser combinados na proposição de trilhas 

personalizadas de aprendizado, conforme o interesse do aluno. Os cursos 

compartilham o mesmo espaço físico e são configurados por meio do modelo 

de educação maker (SAMAGAIA; NETO, 2015). 

Respeitando o modelo maker, cuja fórmula é “faça você mesmo”, o 

projeto de educação complementar não oferece aulas tradicionais; tampouco 

há salas de aula convencionais com disposição de mesas e cadeiras 

enfileiradas. O espaço de ensino ocupa cerca de 1.000 m², contendo áreas de 

convivências com sofás e mesas, além de impressoras em 3D, ilhas para 

programação e construções de atividades artísticas. A divisão espacial é 

determinada pela concentração das atividades como o espaço de prototipação, 

de desenvolvimento projetual ou de apresentação. Em cada espaço são 

concentrados o maquinário e o ferramental necessário ao desenvolvimento de 

uma etapa prevista no projeto em curso. Por exemplo, há projetos de 
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programação de jogos, envolvendo tecnologia em geral e robótica, ou a criação 

produção de audiovisuais, relacionando tecnologia eletrônico-digital e 

comunicação. 

Além da ausência do mobiliário típico das salas de aula tradicionais, 

como mesas e cadeiras, a centralidade na figura do professor também é 

ampliada com a ação de instrutores que auxiliam na utilização dos espaços. 

Não há lousa ou conteúdos apresentados em disciplinas pré-determinadas por 

um programa específico de ensino. Para Fava (2014), por se afastar do modelo 

tradicional de ensino, o projeto complementar de educação maker assinala uma 

iniciativa característica da educação contemporânea. Por ser voltada para as 

atividades da indústria, a iniciativa prioriza os conteúdos pertinentes ao 

contexto de vida dos trabalhadores. 

Com relação aos aspectos gerais do trabalho em equipe multidisciplinar, 

a composição hierárquica do projeto foi estabelecida pelas funções de gerente, 

coordenador, líder de projeto, equipe de desenvolvimento e consultores 

externos, nas respectivas formações acadêmicas: Pedagogia (gerente, líder de 

projeto e desenvolvedor), Engenharia (coordenador), Matemática 

(desenvolvedor), Química (desenvolvedora), Jornalismo (desenvolvedora), 

Física e Design (consultores). 

A responsabilidade da gerente era conduzir o projeto em interlocução 

com o coordenador das ações e o líder dos participantes. Além de acompanhar 

o desenvolvimento do projeto, estrategicamente, a gerente decidia o rumo de 

seus desdobramentos, atuando, ainda, como interlocutora do projeto junto à 

diretoria da instituição, embora membros da diretoria também acompanhassem 

as etapas determinantes do projeto. Inicialmente, a diretoria apresentou a 

proposta e, continuamente, representou o projeto junto à presidência da FIESC. 

O coordenador e o líder do projeto se encarregaram das contratações e 

das interlocuções com profissionais terceirizados, como consultores, 

arquitetos, designers, artistas gráficos e redatores. Também administraram os 

trabalhos da equipe desenvolvedora, inclusive controlando as entregas 

conforme cronograma traçado com a gerência. 

Os desenvolvedores trabalharam na proposição de conteúdo, conforme 

suas especialidades, produzindo os materiais didáticos e compondo as 

dinâmicas pedagógicas, com temáticas condizentes com sua formação. A 

liderança técnica do projeto acompanhou o desenvolvimento deste para 

garantir a coerência e o encadeamento eficiente do que foi produzido, de 

acordo com a pedagogia prevista. 

Atuando como consultores externos à instituição, houve dois 

especialistas que fizeram avaliações e apresentaram proposições ao projeto. A 

consultora da área de Física realizou pesquisas exclusivas para o projeto, além 

de apresentar proposições educacionais baseadas em seu repertório 
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profissional e acadêmico. Por sua vez, o consultor de Design atuou como 

intérprete integrativo (consultor) e propositivo (projetista), planejando e 

gerenciando a produção de recursos gráficos, de acordo com os conteúdos, as 

atuações e os materiais desenvolvidos em adequação às necessidades previstas 

no perfil dos usuários finais dos serviços. O perfil dos usuários em interação 

com a realidade institucional foi configurado com base em uma pesquisa 

realizada pelo consultor de Design.  

Desde sua idealização até o lançamento do pacote de produtos e serviços 

que caracterizou o projeto, os conhecimentos e outros recursos de Design 

contribuíram para a realização da proposta de inovação. 

 Na fase inicial, os conhecimentos de Design foram apresentados para 

dar suporte às discussões preliminares e às atividades multidisciplinares e 

cocriativas da equipe desenvolvedora. O pensamento de Design orientou a 

idealização de ambientes, jogos educativos e outros recursos didáticos, 

impressos ou digitais, incluindo a previsão de serviços em interação com os 

usuários. Na fase final, houve o lançamento do pacote de produtos e serviços, 

sendo que os conhecimentos e os recursos de Design subsidiaram a observação 

crítica da interação dos usuários com o projeto. Especialmente, foi considerada 

a interação dos alunos no espaço físico, incluindo o uso de produtos e recursos 

e suas atuações didáticas. Isso possibilitou diversas sugestões para o 

aprimoramento continuado do projeto. 

Em síntese, como apresentado na fundamentação teórica deste estudo, 

os conhecimentos e os recursos de Design foram adotados na compreensão e 

na adoção de recursos para a projetação de serviços, ambientes, jogos e outros 

produtos de informação.  

 

 
 

4.1.2 Design, marca e serviços 

 

As interações humanas foram priorizadas nas atividades do projeto. Isso 

implicou a identificação dos propósitos, além de outros aspectos e elementos 

representados pelo nome, marca gráfica e identidade visual do projeto que 

reunia os serviços propostos. 

Observou-se o conjunto dos serviços em geral, para reconhecer sua 

identidade, considerando-se seus elementos e aspectos distintivos e sua 

relevância para o público no contexto regional de atuação. Assim, foram 

desenvolvidas pesquisas sobre: 
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a) O significado e as limitações da educação formal em comparação com 

as oportunidades previstas pelo movimento maker na educação 

contemporânea; 

b) A realidade interna da organização e as possíveis parcerias positivas 

entre o projeto e outras áreas de atuação institucional, como a de saúde;  

c) O perfil dos usuários dos serviços previstos nos projetos, considerando-

se especialmente as possíveis motivações e resistências por parte dos 

potenciais alunos do curso maker; 

d) A região de instalação do projeto, considerando-se a proximidade de 

indústrias e, também, as escolas e outras organizações que reúnem 

público potencialmente interessado; 

e) Possíveis concorrentes diretos e indiretos, como espaços de 

aprendizagem colaborativa semelhantes ao proposto no projeto ou 

outras atividades que ocupassem o público interessado no mesmo 

horário do projeto; 

f) Fornecedores e parceiros, relacionados a atividades de Arquitetura, 

Artes gráficas, organização de eventos, Jornalismo e Design, que 

pudessem colaborar na seleção, na condução e no atendimento das 

atividades e do público do projeto.  

 

A projetação dos serviços e a prospecção de oportunidades e parceiros 

ofereceram informações internas e contextuais que subsidiaram a criação e a 

projetação de marcas e da identidade gráfico-visual, considerando-se a marca 

geral do projeto e as marcas dos cursos componentes do projeto na área 

Interdisciplinar e em Matemática, Ciências, Comunicação, Tecnologia e 

Robótica. 

 

 

 

 

4.1.3 Design de superfície na sinalização dos ambientes físicos  

 

De maneira geral, as atividades de projetação dos ambientes físicos 

foram feitas em convergência com as proposições de outros profissionais, 

considerando-se a realização das atividades pedagógicas, as competências de 

arquitetos, gestores e outros desenvolvedores, todos envolvidos na concepção 

ou na utilização dos espaços de ensino-aprendizagem. Assim, foram 

promovidas: 

a) Atividades cocriativas com a equipe pedagógica desenvolvedora sobre 

a configuração dos espaços e suas divisões (Figura. 11); 



72 
 

b) Interlocuções com gestores, arquitetos e outros profissionais sobre a 

composição do ambiente, mais especialmente para a realização e a 

aplicação físico-espacial das marcas do projeto (Figura. 12); 

c) A cocriação de um projeto especial (Figura. 13), primeiramente como 

corredor para um museu interativo com jogos mecânicos e, 

posteriormente, como galeria temática com arte grafite (Figura. 14); 

d) A criação e aplicação de produtos suportes para elementos gráficos de 

identidade e sinalização – adesivos, banners e placas (Figura. 15). 

Figura 11: Recursos de visualização da informação para atividade cocriativa 

 
Fonte: Arquivo do autor. 

Utilizando-se dos princípios e dos recursos divulgados no contexto de 

Design Thinking (BROWN, 2008), houve o uso de post-its (Figura. 11) para o 

registro e a organização das ideias, as quais foram propostas por membros da 

equipe de desenvolvedores sobre o ambiente e os recursos necessários aos 

cursos previstos no projeto. 

Na fase de planejamento e visualização do ambiente pedagógico do 

projeto, as informações coletadas anteriormente permitiram a previsão gráfica 

do espaço, com requisitos e dados básicos para a realização de cursos e 

atividades do projeto. 

Houve, portanto, a visualização prévia de todos os itens relacionados 

com as atividades previstas, sendo estes organizados nas divisões espaciais do 

ambiente, como foram idealizadas pela equipe de desenvolvimento do projeto. 

Além dos recursos didáticos, foram graficamente ilustrados os objetos cênicos 

e a sinalização prevista para o ambiente, incluindo a representação de 

coqueiros e barcos (Figura. 12).  
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O consultor de Design propôs a criação de ambientes imaginativos e 

lúdicos, explorando uma narrativa estético-simbólica relacionada com 

navegações. Contudo, isso não foi incorporado à composição final do 

ambiente. 

 
Figura 12: Espaço de Educação Maker – Segunda versão do espaço 

 
Fonte: Arquivo do autor. 

 

De maneira coerente com a ideia de proposição e apresentação de 

ambientes imaginativos e lúdicos, o espaço do corredor foi indicado para 

receber um “projeto especial”, sendo isso previamente proposto no contrato e 

no cronograma de atividades da consultoria de Design. Tal indicação era 

decorrente da previsão de visitas de turmas escolares, que, no corredor, 

encontrariam ilustrações sobre a história da indústria catarinense (Figura. 13).   
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Figura 13: Um dos primeiros estudos de ilustração para o Projeto Especial 

 
Fonte: Arquivo do autor. 

 

O espaço do corredor foi pensado para ser ocupado por um conjunto de 

ilustrações, cada uma representando momentos histórico-evolutivos da 

indústria catarinense. Depois de instalado no ambiente, o resultado do Projeto 

Especial foi um painel horizontal com duas faces, que foi pintado por um 

coletivo de artistas locais com técnicas associadas à arte grafite (Figura. 14).  
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Figura 14: Espaço de Educação Maker – Projeto Especial (Versão 2) 

 

Fonte: Xè Criatividade (www.xecriatividade.etc.br). 

 Um conjunto de símbolos e ilustrações foi criado, fabricado e 

aplicado, como adesivos e outros recursos de identificação e sinalização do 

ambiente didático (Figura. 15). 

Figura 15: Símbolos ilustrativos e informativos – Projeto de sinalização 

 

Fonte: Arquivo do autor. 
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O projeto de sinalização espacial foi focado na identificação das áreas 

de atividades pedagógicas e de outras instalações e equipamentos, como 

banheiros e elementos de segurança. Além disso, foram aplicadas ilustrações, 

como a representação de um foguete. 

Com a supervisão da consultoria de Design, a área de Arquitetura 

assumiu o planejamento arquitetônico e definiu o mobiliário para a construção 

e a ocupação do espaço pedagógico. Contudo, o espaço foi previamente 

projetado e visualizado em maquete 3D. 
 

Figura 16: Visão geral do Espaço de Educação Maker 

 

Fonte: Arquivo do autor. 

A experiência vivenciada na criação e na construção do ambiente 

didático assinalou a liderança consultiva de Design nos processos de 

idealização e decisão de etapas e produtos. Em parte, isso pode ser atribuído 

ao fato de a etapa de criação da marca ter sido inicial no projeto. Apesar de a 

definição do nome do projeto ser cocriativa, o projeto da marca gráfica e o 

desenvolvimento da identidade visual foram realizados na consultoria de 

Design. Com esse pioneirismo nas ações do projeto, o consultor de Design 

assumiu posição de liderança na continuidade do processo cocriativo e 

produtivo. 
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O domínio de estratégias e técnicas de planejamento conjunto e 

cocriativo, inspiradas nas ideias de Design Thinking (BROWN, 2008), também 

atribuiu qualidades que contribuíram para a consultoria de Design assumir 

alguma liderança no processo de trabalho multidisciplinar.  

 

4.1.4 Design gráfico aplicado em produtos e jogos didáticos 

 

Além da criação da marca gráfica, dos produtos de sinalização e da 

participação no processo de gestão e cocriação do sistema de organização e 

ocupação do ambiente didático do Espaço Maker, houve a participação 

cocriativa e o desenvolvimento de projetos gráficos para publicações e jogos 

didáticos. 

As publicações foram produzidas em versões impressas e digitais, 

havendo um caderno para o instrutor e outro para os alunos, em cada uma das 

cinco áreas temáticas do projeto: (1) Matemática; (2) Ciências; (3) Tecnologia 

e Robótica; (4) Comunicação; (5) Interdisciplinar. Designers e redatores foram 

reunidos para o desenvolvimento dos projetos gráfico-editoriais, com 

diagramações específicas para cada área temática. Assim, houve a 

identificação e seleção de referências gráfico-visuais para os projetos dos 

produtos, a projetação de dez publicações didáticas impressas, sendo duas por 

cada área temática – o caderno do instrutor e o caderno dos alunos –, bem como 

a projetação dos formatos digitais dessas publicações. 

Figura 17: Produtos gráfico-editoriais: publicações didáticas 

 

Fonte: Arquivo do autor. 
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As duas publicações de cada uma das áreas foram identificadas com 

layouts próprios, com o predomínio de uma cor específica na visualidade do 

material de cada área temática (Figura. 17). No entanto, o layout de todas as 

publicações informa aspectos gráficos semelhantes à visualidade da marca 

gráfica do projeto e apresenta outros elementos identificadores do projeto. 

Assim, a figura do foguete é recorrente em todas as capas das publicações e os 

arranjos tipográficos das palavras que representam as áreas também são 

visualmente semelhantes ao desenho da marca gráfica do projeto. Além disso, 

a unidade do conjunto é reforçada pelo desenho das linhas tracejadas, cujo 

percurso é contínuo quando as capas das publicações estão dispostas lado a 

lado. 

No desenvolvimento de jogos digitais (Figura. 18), cuja finalidade é 

tratar de aspectos e elementos gerais do projeto Espaço de Educação Maker, 

também foi considerado e adaptado o conteúdo específico de cada área 

temática. Assim, foram desenvolvidos dois jogos digitais interativos que, 

inclusive, são disponibilizados ao público em geral. Isso ocorre especialmente 

durante a realização de eventos promocionais sobre o Espaço de Educação 

Maker. Os equipamentos que disponibilizam os jogos são dispostos em stands 

localizados no corredor de acesso ao ambiente didático.  

 
Figura 18: Uma tela do jogo digital “Que maker você é?” 

 

Fonte: Arquivo do autor. 
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A disponibilização dos jogos ao público requereu a projetação e a 

construção de suportes físicos, para a sustentação dos jogos e a mediação com 

os usuários. Por isso, foram projetadas e construídas uma caixa com animação 

holográfica para a sustentação do jogo de apresentação das áreas temáticas e 

uma mesa com tela sensível ao toque (touch screen) para a sustentação do jogo 

tipo quiz sobre os diferentes tipos ou perfis de maker.  

Um dos jogos apresenta o Projeto Maker de maneira interativa de 

acordo com o perfil do usuário. A dinâmica proposta é baseada na identificação 

do perfil maker do usuário entre cinco possibilidades: businessman, 

explorador, artesão, criativo e colaborativo. Depois de reconhecido o perfil 

do usuário, a dinâmica do jogo propõe os cursos mais indicados a ele. 

 

4.1.5 Considerações sobre a liderança de Design no primeiro projeto 

 

Como foi assinalado anteriormente, a consultoria de Design exerceu um 

papel de liderança na idealização e no processo de expressão da identidade do 

projeto Espaço Maker, especialmente porque atuou na identificação e na 

seleção de recursos humanos, tecnológicos e materiais, além de ter projetado 

parte dos produtos de comunicação, a começar pela marca gráfica do projeto. 

A expressão “consultoria de Design” foi justificada na orientação das 

atividades de planejamento e na execução dos outros produtos desenvolvidos. 

Assim, juntamente com os gestores institucionais, o consultor de Design 

participou do gerenciamento das etapas de instalação do projeto. 

Considera-se que o exercício da liderança foi, em parte, decorrente da 

participação pioneira da consultoria de Design desde a cocriação do nome 

“Espaço Educativo Maker” como a marca central do projeto. Em seguida, 

outro motivo associado ao papel de liderança foi o desenvolvimento da marca 

gráfica como elemento central e indicativo da identidade visual do projeto. 

O projeto Espaço Educativo Maker tem sua identidade associada à 

marca institucional. Contudo, possui características próprias e distintas dos 

outros projetos institucionais. Isso requereu e requer que espaços, recursos e 

produtos sejam coerentemente selecionados ou projetados para compor um 

sistema integrado de identificação do projeto. Considera-se que, 

principalmente, foi a autoria da marca gráfica que autorizou o consultor de 

Design a orientar outras atividades de planejamento e execução dos processos 

e dos produtos desenvolvidos na realização do projeto (Quadro 9).   
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Quadro 8: Projetação, orientação e consultoria de Design: Espaço de Educação Maker 

Caso 

Estudado 
Design, marca e 

serviços 

Design de superfície e 

sinalização espacial 

Design gráfico 

aplicado: 

publicações e jogos 

Proj. 1: 

 

 Espaço 

de Ed. 

Maker 

1. Participação na 

equipe de elaboração e 

gestão do projeto. 

2. Atividades 

cocriativas. 

3. Estudos de branding 

para projeto de marcas. 

4. Criação da marca do 

projeto e das marcas 

dos cursos. 

5. Acompanhamento e 

interlocução (cliente e 

parceiros). 

6. Orientação das 

atividades e do 

desenvolvimento de 

processos e produtos.  

 

1. Criação e 

acompanhamento do 

subprojeto especial: 

corredor interativo 

2. Projetação e 

acompanhamento da 

aplicação dos produtos de 

sinalização: informação e 

ilustração. 

3. Acompanhamento e 

orientação das fases de 

projeto e produção da 

maquete eletrônica do 

ambiente didático. 

 

1. Estudos de pré-

produção com busca 

de conteúdo e 

referências gráficas. 

2. Projetos gráficos 

de publicações 

impressas. 

3. Projetos gráficos 

de publicações 

digitais.  

4. Jogo digital 1. 

5. Jogo digital 2. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

A experiência vivenciada no projeto Espaço Educativo Maker 

evidenciou a possibilidade e as vantagens da participação de Design, desde o 

início, no planejamento e no desenvolvimento de um sistema de processos e 

produtos, como um projeto didático-pedagógico inovador (Quadro 9).  

Devido especialmente ao trabalho de projetação da marca gráfica como 

síntese original da identidade visual do sistema, a experiência também 

evidenciou que a participação ativa no processo de criação e no 

desenvolvimento da marca autorizou a consultoria de Design a atuar como 

instância de orientação do desenvolvimento do sistema – mais 

especificamente, para orientar a busca por coerência no amplo e variado 

processo de identificação do sistema, visando a sua identidade interna e à 

comunicação integrada da marca. Isso deve ocorrer nos procedimentos, nas 

instalações e nos produtos desenvolvidos para o sistema didático-pedagógico. 
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O conhecimento adquirido e desenvolvido na área de Design sobre 

organização e visualização de informações decorrente da interação coletiva 

também habilitou a consultoria de Design a atuar com liderança nos 

procedimentos de coleta de informações e discussão das ideias a respeito do 

desenvolvimento do projeto como sistema didático-pedagógico inovador. 

Enfim, a experiência cocriativa coletivamente vivenciada no primeiro 

projeto habilitou, ainda, a liderança conjunta da consultoria de Design no 

processo de gestão e desenvolvimento de processos e produtos para outros 

programas ou projetos institucionais, como apresentado a seguir.  

 

4.2 CASO 2: PROGRAMA SESI CIÊNCIAS 

 

Como o anterior, este projeto também atende aos interesses da indústria, 

uma vez que tem por finalidade divulgar o conhecimento científico para 

trabalhadores industriais e seus dependentes. Tendo sido desenvolvido pela 

mesma instituição, trata-se de um projeto que também foi destinado ao 

atendimento das demandas de inovação organizacional.  

O projeto SESI Ciências foi planejado como resposta do SESI/SC à 

necessidade de letramento científico da população brasileira. Mais 

especificamente, observou-se que no cenário internacional o grau mais elevado 

de letramento científico internacional é positivamente relacionado à 

produtividade dos trabalhadores e à capacidade de gerar inovação. Sobre isso, 

o posicionamento do Brasil ocupa as últimas colocações.  

Em síntese, considerou-se que o baixo letramento científico impacta 

negativamente a produtividade e a capacidade de inovar. Além disso, limita a 

vida social cotidiana das pessoas em geral, porque o letramento científico 

envolve a realização de tarefas cotidianas, como leitura e compreensão de 

bulas de remédios ou manuais de instruções de produtos eletrônicos. 

 

4.2.1 Características gerais 

 

O objetivo central do projeto foi fomentar o letramento científico do 

trabalhador da indústria catarinense e de seus dependentes. Como ocorreu no 

projeto “Espaço de Educação Maker”, o projeto “SESI Ciências” também foi 

projetado para ser oferecido nos moldes da educação complementar do ensino 

formal. 

A equipe do projeto “SESI Ciências” foi constituída por uma gerente da 

área de Educação e profissionais de áreas diversas, encarregados da 

constituição e operação técnicas das atividades. Participaram das atividades do 

projeto profissionais de Pedagogia, Engenharia, Jornalismo e Design. No ano 

de 2014, logo no início do projeto, houve a participação de uma empresa de 
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consultoria em branding, realizando pesquisas e análises que subsidiaram a 

equipe do SESI/SC com conhecimentos sobre o contexto de mercado, o 

público e os conceitos da marca “SESI Ciências”. 

Como no projeto Espaço de Educação Maker, as atividades de Design 

foram o planejamento, a gestão e parte da produção da comunicação visual do 

programa educativo. Houve as atividades de projetação, desenvolvimento e 

aplicação da marca gráfica e programação visual dos ambientes, materiais 

didáticos e promocionais. 

A temática “ciências” está entre os cinco tópicos tratados no projeto 

“Espaço de Educação Maker”. Contudo, o tema foi desenvolvido de maneira 

educacional distinta no projeto “SESI Ciências”. A distinção foi especialmente 

demarcada pelo formato itinerante, que inclusive envolveu a criação e 

construção de espaços educativos móveis, montados na carroceria de 

caminhões. Assim, preservando alguns aspectos da metodologia e do Espaço 

Maker, foi desenvolvido um projeto de exposições itinerantes, atraentes e 

dinâmicas sobre princípios e recursos das ciências.  

A marca gráfica “SESI Ciências” foi projetada com o intuito de 

aproximar as ciências de trabalhadores e seus dependentes, sugerindo as 

atividades científicas como lúdicas e corriqueiras, sem a sisudez dos 

laboratórios. Os estudos preliminares, realizados pela consultoria externa e 

pela equipe do SESI/SC, indicavam que a ciência deveria ser comunicada de 

maneira diferente dos clichês comumente associados a ela. Foram evitados os 

símbolos tradicionais, como tubos de ensaio e representações de átomos, 

porque remeteriam ao ensino regular de ciências, comprometendo o aspecto 

inovador e lúdico pretendido como características de uma abordagem 

contemporânea e divertida da educação em ciências.  

Figura 19: Marble Machine 

 

Fonte: www.marblemachine.org (2016). 
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Na etapa seguinte às considerações conceituais sobre a marca, foram 

pesquisadas imagens para ilustrar e simbolizar o posicionamento conceitual 

pretendido. Entre as figuras selecionadas, foi destacada a representação de uma 

máquina de madeira, construída para atividades de lazer e denominada “marble 

machine” (Figura. 19), evocando conceitos como “ação” ou “diversão” e 

ilustrando princípios da Física como atrito e aceleração. 

Em linhas gerais e cores, o projeto gráfico-criativo da marca “SESI 

Ciências” seguiu a identidade proposta no logotipo do projeto “Espaço de 

Educação Maker”. Assim, o nome do projeto também foi visualmente 

configurado na composição da marca gráfica, a qual foi composta, ainda, 

imitando a dinâmica visual da marble machine (Figura. 20). Houve a 

representação de referências aos movimentos da máquina, incluindo o 

deslocamento das esferas. Assim, no desenho da marca gráfica, há sugestões 

de movimentos que foram visualmente demarcadas com linhas curvas e 

pontilhadas, incluindo o deslocamento dos círculos verdes, que servem de 

pontos para as letras “i” (Figura. 20). 
 

Figura 20: SESI Ciências – Marca gráfica 

 
Fonte: Arquivo do autor. 

Na narrativa gráfica da marca, a primeira representação da letra “i” 

também representa uma mola e sugere a impulsão do círculo verde, que lhe 

serve de ponto. Além disso, o desenho das linhas tracejadas propõe 

visualmente um percurso para o círculo, entre as partes “ocas” do corpo das 

letras representadas como tubos. A referência ao movimento é dada pelas 

linhas tracejadas. Os conceitos de “criatividade” e “dinamismo” são, assim, 

expressos de maneira lúdica. A base tipográfica foi a fonte Arial Rounded. A 

marca gráfica SESI, de identidade já consolidada, foi representada na mesma 

cor aplicada nos círculos que representam os pontos da letra “i”.  
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De maneira geral, o posicionamento e os conceitos da marca “SESI 

Ciências” são relacionados aos da marca do projeto “Espaço de Educação 

Maker”: 

• Conceitos: “ação”, “engajamento” e “jovialidade”; 

• Missão: “Motivar alunos de 11 a 18 anos a aderirem ao programa SESI 

Ciências”; 

• Visão: “Tornar o programa SESI Ciências tão ou mais interessante do 

que as atividades de lazer realizadas pelos alunos no contraturno”; 

• Valores: “Educação com significado, irreverência, diversão, o poder da 

experiência, faça você mesmo!”. 

 

Na época da pesquisa, o projeto atendia tanto a alunos do ensino 

fundamental (de 6 a 14 anos) como médio (de 15 a 17 anos) e adultos (qualquer 

idade). Por corresponder a uma demanda industrial, observaram-se preços 

diferenciados e concessão de descontos para profissionais da indústria e seus 

dependentes.  

No projeto, a instituição SESI/SC propõe o conceito de ciências 

relacionado a demandas do cotidiano das pessoas e da indústria. Por esse 

motivo, escolheu um tema a ser trabalhado para cada período de atuação do 

programa, que deverá ser anual ou bianual. Para os anos de 2017 e 2018, foi 

selecionada a temática da eletricidade.  

A diferença fundamental entre o programa SESI Ciências e as oficinas 

de ciências oferecidas pelo Espaço de Educação Maker consistia na natureza 

de cada abordagem. O programa SESI Ciências foi definido pelo conjunto de 

iniciativas desenvolvidas pelo SESI/SC que visam contribuir para o letramento 

científico do trabalhador da indústria catarinense. Inicialmente projetado a 

partir de uma proposta de ensino itinerante de ciências, o projeto foi ampliado 

a fim de explorar o tema em três frentes: ensino itinerante, espaço para 

experimentações e salas de ciências. 

A origem do programa se deu na concepção da primeira frente, quando 

o SESI/SC dispunha de 12 unidades móveis (caminhões), herdadas de outro 

projeto que havia sido descontinuado no ano de 2014. A ideia de promover o 

ensino itinerante de ciências se originou de um exercício feito entre equipes de 

gestão, técnica e consultoria terceirizada que foram mobilizados em torno de 

um objetivo central – melhorar o índice de letramento científico do trabalhador 

da indústria – e de um secundário: aproveitar a infraestrutura oferecida pela 

frota de caminhões disponível. 

Originalmente projetado como uma espécie de museu de ciências 

itinerante, em 2014 o SESI Ciências ainda não era constituído como um 

programa, e sim como uma iniciativa de ensino móvel. Conteúdos de Física, 

como a ótica, pautaram a construção de artefatos científicos interativos, que 
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ocuparam o interior dos caminhões e compuseram o primeiro produto do 

programa naquele ano: o SESI Ciências itinerante. 

No decorrer da evolução do projeto, a equipe percebeu a oportunidade 

de expandir a oferta educacional e explorar o espaço interno dos caminhões 

para outra finalidade: a criação de ambientes para experimentações. Tapete, 

pufes, armários para guardar objetos de diferentes experimentos foram alguns 

dos itens a dividir o espaço interno das unidades móveis com as intervenções 

já instaladas. A cada local de chegada do caminhão, os objetos relativos ao 

espaço de experimentações são retirados, tendo-se dois ambientes de ensino: o 

interno e o externo ao caminhão.  

O programa distribuiu unidades móveis e previu a construção de salas 

de ciências para cada uma das Unidades Regionais do SESI/SC, a fim de 

ampliar em todo o Estado de Santa Catarina e a todos os trabalhadores e seus 

dependentes.  

Diferentemente dos espaços montados a partir dos caminhões, as salas 

SESI Ciências foram projetas como espaços fixos, distribuídos no interior das 

Unidades Regionais e/ou escolas do SESI/SC localizadas em 12 regiões do 

Estado. Como o Espaço de Educação Maker também foi disseminado pelo 

Estado e contém espaços de oficina semelhantes aos do SESI Ciências, as salas 

de ciências acabaram se mesclando a outros temas, como Matemática e 

Comunicação. Por abarcar outras temáticas além das ciências, essas salas 

foram definidas como vertentes regionais do Espaço de Educação Maker e não 

como salas exclusivas do Programa SESI Ciências.  

A proposta de ensino maker descrita no Espaço de Educação Maker se 

manteve nos espaços de ensino do programa SESI Ciências: bancadas de 

trabalho longas e sem divisórias, instrutores no lugar de professores e 

exploração de conhecimentos interdisciplinares para a resolução de projetos 

formaram alguns desses princípios metodológicos de ensino. 

Como ocorreu no projeto do Espaço de Educação Maker, a composição 

hierárquica da equipe foi dada por gerente, coordenador, líder de projeto, 

equipe de desenvolvimento e consultores externos, nas respectivas formações 

acadêmicas: Pedagogia (gerente, líder de projeto e desenvolvedor), Design 

(desenvolvedor), Engenharia (coordenador e desenvolvedor), Jornalismo 

(desenvolvedora), Física e Marketing (consultores). 

De forma semelhante ao caso anteriormente relatado, a condução das 

atividades foi dada pela gerência, acompanhada pela coordenação e liderança 

técnica. A diretoria do SESI/SC acompanhou, via gerência, as principais etapas 

do planejamento e as projeções criadas para o serviço. 

Assim como foi registrado no caso anterior, coordenador e líder de 

projeto se encarregaram das contratações e interlocuções com profissionais 

terceiros, como os consultores. Também administraram a produção da equipe 
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desenvolvedora, controlando as entregas conforme cronograma traçado junto 

à gerência. 

As especialidades dos desenvolvedores foram mais restritas para esse 

caso, em relação ao anterior. As ciências foram exploradas a partir da ótica 

dada pela formação de cada desenvolvedor do projeto. Especialmente a 

Engenharia e a Física pautaram a temática dos experimentos propostos pelo 

programa.  

O designer atuou não como consultor externo, mas como membro da 

equipe de desenvolvimento do SESI/SC, pois ainda pertencia ao corpo de 

colaboradores interno da casa. Sugeriu a contratação de uma consultoria 

externa, que auxiliou na leitura de cenário do programa e propôs estratégias 

para sua disseminação.  

A consultoria externa ocorreu pela contratação de empresa 

especializada em branding, que atuou nos primeiros meses do projeto. Contou-

se também com a consultoria em Física, por meio da contratação de 

profissional pesquisadora na área, com experiência em iniciativas de naturezas 

semelhantes às do SESI Ciências e atuante até o encerramento do projeto.  

O designer atuante neste projeto foi adicionado à equipe logo nas 

primeiras reuniões para definições do produto. A partir de sua sugestão sobre 

a necessidade de leitura de cenário para a concepção do serviço com foco no 

usuário, foi contratada a consultoria externa anteriormente mencionada, 

especialista em branding. Pode-se entender que as contribuições de Design se 

originaram nesse ponto, uma vez que este mesmo profissional acompanhou o 

trabalho da consultoria, tornando-se um elo entre as informações trazidas por 

ela e os anseios da equipe do SESI/SC. 

A consultoria mapeou os principais públicos de interesse do programa 

e realizou um diagnóstico de seus perfis, motivações e obstáculos. Depois 

disso, apresentou um relatório contendo referências nacionais e internacionais 

em ensino inovador. Encerrou o trabalho propondo uma parceria entre 

SESI/SC e um canal do YouTube que tratava de experimentos científicos 

caseiros e era líder em acessos no território nacional. Essa proposta foi cogitada 

inicialmente pelos gestores do SESI/SC, mas descartada posteriormente, pela 

percepção da necessidade de criação de uma marca própria do SESI/SC, 

associada a outros conceitos de ciências e circunscrita ao território catarinense. 

Apesar de contribuir subsidiando a consultoria e fazendo a ponte entre 

essa empresa e o SESI/SC, o auxílio expressivo de Design para esse caso 

ocorreu logo após o encerramento das atividades consultivas externas. 

Incumbido da tarefa de criar uma marca de representação das ciências para o 

SESI/SC, o designer (até então desenvolvedor e membro da equipe interna da 

casa) pôde aplicar os conhecimentos de sua área e torná-los decisivos tanto 

para a materialização do serviço como para a gestão de sua marca. 
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4.2.2 Design, marca e serviços 

 

A investigação necessária à concepção do serviço foi realizada pela 

consultoria externa, que o concebeu com foco no público originalmente 

observado: alunos dos ensinos fundamental e médio. O propósito do serviço 

foi relacionado aos seguintes fatores: 

a) O significado do ensino de ciências na escola e o legado negativo deixado 

pelo ensino formal; 

b) Os bloqueios e as motivações dos alunos dos ensinos fundamental e 

médio para aprender ciências nas escolas brasileiras; 

c) A realidade interna do sistema FIESC, incluindo SENAI e SESI de Santa 

Catarina e de outros estados, a fim de encontrar oportunidades de 

melhorias nos processos de tomada de decisão interna, de 

aprimoramento da comunicação e de possíveis espelhamentos de 

portfólio; 

d) Perfil, possíveis motivações e resistências dos alunos à matrícula no 

curso; 

e) Tendências de inovação no ensino, dentro e fora do território nacional. 

Após o encerramento da atuação da consultoria, novos levantamentos 

foram realizados pelo designer da equipe sobre fornecedores e parceiros, para 

auxílio na seleção e condução do trabalho junto aos parceiros cujas atividades 

se ligam diretamente ao Design: empresas de sinalização, organizadores de 

eventos, jornalistas e outros designers familiarizados com o conceito e 

propósito do projeto. 

Desenvolveu-se a marca SESI Ciências e seus desdobramentos 

comunicacionais, condizentes com as informações coletadas nos estudos 

anteriores. 

 

4.2.3 Design de superfície na sinalização dos ambientes físicos  

Para a construção dos espaços didáticos do SESI Ciências, foram 

levadas em consideração as atividades a serem realizadas de dois modos, nas 

áreas internas e externas dos caminhões. Os ambientes fizeram parte da mesma 

proposta conceitual e exploraram as ciências do cotidiano. Nos ambientes 

internos, foram expostos artefatos científicos interativos; externamente, foram 

oferecidas oficinas para a realização de experimentos científicos domésticos. 

Para a definição dos artefatos a serem ofertados no interior dos caminhões 

foram realizadas reuniões entre a equipe gestora e desenvolvedora e a 

consultora externa, bem como pesquisa por fabricantes de artefatos 

semelhantes aos definidos. 
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Para a definição dos experimentos e comunicação do serviço (tanto no 

interior como no exterior dos caminhões), foram realizadas as seguintes etapas: 

a) Encomenda para pesquisa e produção de conteúdo de orientação à 

realização de experimentos domésticos com base no conceito da ciência 

do cotidiano (encomenda direcionada à consultora em Física, 

autônoma); 

b) Acompanhamento e interlocução entre gestores, equipe de 

desenvolvimento, escritório de Design e outros profissionais recrutados 

para a execução dos desdobramentos espaciais da marca do projeto; 

c) Itens de identidade e comunicação da marca nos espaços de ensino do 

projeto: painéis, adesivos, banners e placas, conforme visualização das 

figuras a seguir. 

A imagem a seguir (Figura 21) ilustra a área externa de duas das doze 

unidades móveis (caminhões) pertencentes ao projeto.  
 

Figura 21: SESI Ciências – Unidade móvel, superfície externa 

 
Fonte: www.sesi-sc.org.br. 

 

As unidades foram envelopadas conforme o projeto de identidade da 

marca. Cada caminhão foi revestido com uma fotografia diferente, todas 

contendo pessoas com expressão de surpresa. 

Além dos caminhões, os ambientes externos foram compostos por itens 

de mobiliário (mesas, cadeiras, tapetes, pufes e armários) e de comunicação 

(displays, backdrop e letreiro da marca em grande formato). 
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Figura 22: SESI Ciências – Itens da área externa 

 

Fonte: Arquivo do autor. 

A figura 22 exibe o espaço externo do SESI Ciências com os itens 

citados anteriormente. A foto foi registrada pelo autor desta tese, que, na época 

de desenvolvimento do SESI Ciências, ainda trabalhava como designer 

colaborador do SESI/SC. A área fotografada corresponde ao vão central do 

prédio da FIESC, onde o projeto SESI Ciências foi instalado para lançamento 

em evento institucional da FIESC. 

A condução do projeto Espaço SESI Ciências destacou a competência 

de Design como elemento integrador de diferentes disciplinas e orientador da 

comunicação de todo o projeto. Novamente a construção inicial da marca 

auxiliou na materialização do serviço.  

 

4.2.4 Design Gráfico aplicado em produtos e jogos didáticos 

 

Houve no SESI Ciências também a participação cocriativa e o 

desenvolvimento de projetos gráficos para publicações e jogos didáticos. 

Foram desenvolvidos materiais didáticos específicos, nas versões impressa e 

digital, orientando os visitantes das unidades móveis sobre a realização de 

experimentos domésticos, como o “ar-condicionado caseiro”. Como ocorreu 

no caso Espaço de Educação Maker, um caderno do instrutor e outro do aluno 

também foram gerados. Foram desenvolvidos o projeto gráfico e a 

diagramação dos itens individuais de acordo com a marca SESI Ciências. 

Enquanto a consultora externa elaborou o conteúdo técnico desses materiais, a 

jornalista da equipe se encarregou da revisão ortográfica e da redação de alguns 

itens textuais específicos.  
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Houve, em seguida, a criação de painel didático sobre o conceito de luz 

(disposto no interior do caminhão), bem como a projetação de itens editoriais 

didáticos impressos, correspondendo a dois modelos de cadernos (um do aluno 

e outro do professor) sobre o programa SESI Ciências, e de quinze itens 

didáticos impressos e digitais orientando a criação de experimentos 

domésticos. 
 

Figura 23: SESI Ciências – Painel didático 

 
Fonte: Arquivo do autor. 

 

O painel didático (figura 23) procura explicar o conceito das ondas 

eletromagnéticas de acordo com a proposta da marca, que aproxima as ciências 

do cotidiano das pessoas. Essa intervenção foi criada para um público 

específico de até 18 anos. A construção gráfica e as narrativas textuais 

seguiram valores como a irreverência da marca e buscaram facilitar a 

compreensão dos conteúdos teóricos expostos. A imagem do painel foi 

posteriormente impressa e aplicada sob um quadro de luz no interior do 

caminhão. 

Os itens editoriais (figura 24) foram identificados por meio de variações 

da identidade produzida para o programa. Paleta de cores e tipografia da marca 

SESI Ciências foram aplicadas nos três cadernos. Uma ilustração 

representativa de circuitos, aplicada ao fundo da imagem central de capa de 

cada caderno, ajudou na composição gráfica desses itens. 
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Figura 24: SESI Ciências – Itens didáticos 

 

Fonte: Arquivo do autor. 

Projeto, diagramação e redação dos conteúdos dos materiais levaram em 

consideração a proposta de desmitificação das ciências como difícil e pouco 

atrativa ao público jovem.  

O projeto SESI Ciências, em relação aos três casos trazidos para 

discussão nesta tese, foi o único a desenvolver um jogo de tabuleiro, ou seja, 

em formato analógico (Figura 25). O jogo foi construído à semelhança do Jogo 

da vida, no qual cada participante orienta seu percurso de acordo com o 

resultado obtido pelos dados e com as escolhas feitas por cartas provocativas 

sobre a temática das ciências.  

Figura 25: SESI Ciências – Jogo de tabuleiro 

 

Fonte: Arquivo do autor. 
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O jogo faz parte de um produto pertencente ao programa SESI Ciências, 

que tem como uma das ações a condução da dinâmica dos jogos junto aos 

alunos do curso. Além disso, ele também foi inserido em outras dinâmicas 

pedagógicas realizadas entre o SESI/SC e os alunos das organizações 

parceiras, aderentes ao SESI Ciências. O produto (Figura 25) é embalado em 

uma caixa de papel rígido, com tabuleiro, peões, dados, fichas e cartas. O 

conteúdo das cartas provoca reflexões sobre a temática e orientam o destino 

dos jogadores. A ilustração produzida para o tabuleiro reproduz o trajeto a ser 

percorrido pelos jogadores e os participantes identificam as cartas a serem 

retiradas, conforme a sinalização dada pelos símbolos dispostos ao longo do 

percurso. 

 

4.2.5 Considerações sobre a liderança de Design no segundo projeto 

 

Conforme abordado anteriormente, o designer assumiu o domínio das 

manifestações identitárias do projeto SESI Ciências. Na época, o profissional 

ainda pertencia à equipe interna da unidade SESI. No entanto, sua atuação no 

projeto inaugurou uma nova fase de compreensão e valorização de Design no 

âmbito da equipe de Educação SESI/SC. Posteriormente, a repercussão do 

projeto ampliou a mesma percepção positiva para outras áreas e setores da 

entidade. 

À medida que ganhou espaço junto à gestão do projeto, o Design pôde 

expor sua competência de articulação com as outras áreas de conhecimento, 

representadas pelo restante dos membros da equipe de trabalho. Marca gráfica 

e produtos de comunicação também resultaram da liderança de Design, que 

passou a ser acessado para a composição do serviço tendo em vista a 

perspectiva de seus usuários e os conceitos da marca SESI Ciências. A 

projetação da marca também deu início a todo esse movimento (Quadro 10). 

 
Quadro 9: Projetação, orientação e consultoria de Design: SESI Ciências 

Caso 

Estudado 
Design, marca e serviços 

Design de superfície 

e sinalização 

espacial 

Design gráfico aplicado: 

publicações e jogos 

Proj. 2: 

SESI 

Ciências 

1. Participação na equipe 

de elaboração e gestão 

do projeto. 

2. Estudos de branding 

para projetação da marca 

(acompanhamento). 

1. Criação e 

acompanhamento 

do subprojeto 

especial: caminhão 

e espaço móvel 

2. Projetação e 

acompanhamento 

1. Estudos de pré-

produção com busca de 

conteúdo e referências 

gráficas. 

2. Projetos gráficos de 

publicações impressas. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A agência de comunicação oficial SESI/SC, que ainda atuava para essa 

entidade durante o período de realização do projeto, completou um ano de 

tentativas de criação da marca SESI Ciências. Após várias exposições e defesas 

malsucedidas, a gestora desse projeto delegou tal tarefa ao designer recém-

transferido para a área de Educação. Porém, sua primeira entrega não foi a 

marca gráfica, e sim o questionamento sobre o propósito do projeto, a quem 

ele servia e como poderia gerar valor a esse usuário. Sob influência dessas 

provocações, foi contratada a consultoria de branding que culminou no 

crescimento e liderança de Design nos processos de criação e aplicação da 

marca SESI Ciências nos mais diversificados suportes. 

O lançamento do projeto nas Unidades Operacionais distribuídas pelo 

Estado de Santa Catarina rendeu visibilidade à iniciativa do SESI/SC. O 

interesse pela adoção do serviço por parte dos diretores da entidade cresceu 

com essa divulgação. Por consequência, o Design passou a ser percebido não 

apenas pela competência da materialização do serviço por meio de itens 

gráficos e de comunicação, mas também como elemento de geração de valor e 

visibilidade institucional. 

 

4.3 CASO 3 “ESPAÇO SAÚDE” 

 

Este projeto pertence ao ramo da Promoção da Saúde. Sua finalidade é 

proporcionar um estilo de vida saudável para os trabalhadores da indústria 

catarinense e seus dependentes por meio da sensibilização sobre preceitos de 

uma vida saudável. Por abordar a saúde de uma forma não convencional 

(substituindo antigos espaços de “cura de doenças” pelos de promoção da 

saúde), também se alinha ao objetivo do modelo proposto nesta tese.  

 

 

3. Criação da marca do 

projeto. 

5. Acompanhamento e 

interlocução 

(parceiros). 

6. Orientação das 

atividades e do 

desenvolvimento de 

processos e produtos.  

 

da aplicação dos 

produtos de 

sinalização: 

informação e 

ilustração. 

3. Projetos gráficos de 

publicações digitais.  

4. Jogo de tabuleiro. 
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4.3.1 Características gerais 

 

Teve-se como objetivo primordial, incluir junto aos espaços designados 

ao tratamento de doenças (clínicas do SESI/SC), locais propícios à promoção 

da saúde. Foram expostos dispositivos físicos e digitais com o objetivo de gerar 

interação com os usuários e disseminar mensagens sobre a importância da 

aquisição de hábitos de vida saudável. 

Além de uma coordenadora e gestora da área da Saúde, foi organizada 

uma equipe multidisciplinar com profissionais de diferentes áreas: atividade 

física (educadores físicos), alimentação (nutricionais), saúde mental 

(psicólogos), saúde bucal (dentistas) e saúde e SST (saúde e segurança no 

trabalho: fisioterapeutas, fonoaudiólogos e engenheiros). 

As atividades diretamente relacionadas ao Design também envolveram 

o planejamento, a gestão e parte da produção da comunicação visual do 

programa de promoção da saúde: o projeto, o desenvolvimento e a aplicação 

da marca gráfica; a programação visual de ambientes, materiais didáticos e 

materiais promocionais, seguindo os mesmos passos do caso Espaço de 

Educação Maker. 

O Espaço Saúde foi encomendado pela indústria catarinense em função 

dos altos valores gastos por ela decorrentes dos problemas de saúde de seus 

trabalhadores. Aumento da obesidade, sedentarismo, acidentes de trabalho, 

stress e depressão são algumas das doenças apontadas pelo mesmo estudo. A 

educação para um estilo de vida saudável foi o caminho escolhido pelo 

SESI/SC, via esse serviço, para ajudar a indústria catarinense a enfrentar tal 

problemática.  

Segundo a compreensão da equipe de desenvolvimento do projeto, 

deve-se perceber a saúde não apenas pelo viés da cura de doenças, mas também 

como promoção de um estilo de vida saudável. Convicta dessa afirmação, a 

equipe de colaboradores da área de Saúde do SESI/SC se dedicou, pelo período 

de dois anos, à temática da educação para a promoção da saúde do trabalhador 

da indústria. Tinha-se como objetivo utilizar a própria estrutura das clínicas 

médicas da empresa, transformando-as de locais exclusivamente destinados à 

cura de doenças a centros de promoção da saúde do trabalhador. 

A primeira versão do projeto foi inaugurada na Unidade Regional do 

SESI/SC da cidade de Criciúma. Já com um ano de exercício, porém, a equipe 

gestora do projeto sentiu necessidade de aprimorá-lo, a fim de replicá-lo em 

suas outras unidades espalhadas pelo Estado de Santa Catarina. Essa versão do 

projeto ocupava o espaço de um corredor com aproximadamente 70 m². Ao 

longo desse espaço foram instalados artefatos interativos e suportes 

comunicacionais diversos com o intuito de disseminar mensagens que 

propusessem um estilo de vida saudável. Entende-se essa primeira versão 
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como o protótipo do projeto, que foi remodelado posteriormente com base nas 

competências de Design. 

A marca Espaço Saúde (figura 26) foi idealizada e implementada 

concomitantemente à marca Espaço de Educação Maker. Como os dois 

projetos possuem o mesmo nível hierárquico, suas marcas preservaram a 

mesma identidade visual. 

O Espaço Saúde repete a palavra “Espaço” do Espaço de Educação 

Maker. O movimento ondulado de “Espaço” é repetido no meio de “Saúde”, 

onde “a” e “d” se unem pelas hastes inferiores, acomodando a letra “u” como 

uma rede. “FIESC SESI” também assinam a marca. 

 
Figura 26: Marca gráfica do Espaço Saúde 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Repetiram-se os conceitos propostos e expressos no conjunto de 

identidade gráfico-visual do Espaço de Educação Maker: “ação”, 

“engajamento” e “jovialidade”. Todo o planejamento foi orientado por uma 

missão, uma visão e um conjunto de valores: 

• a missão foi “Motivar trabalhadores e seus dependentes a aderirem ao 

estilo de vida saudável”; 

• a visão foi “Gerar compreensão e conscientização sobre o conceito e a 

importância da saúde integral”; 

• os valores foram contemplados na frase “Vida saudável, irreverência, 

diversão, o poder da experiência”. 
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Por se direcionar aos trabalhadores da indústria, seus dependentes e, 

principalmente, à comunidade do entorno de suas instalações, o projeto atende 

a um vasto perfil etário, de escolaridade e socioeconômico. O Espaço Saúde 

oferece atividades interativas em locais antes dedicados apenas à espera pelo 

atendimento, dos usuários das clínicas SESI/SC. Essas atividades, que ocorrem 

por meio de jogos, são gratuitas e têm como intenção transmitir mensagens de 

promoção de uma vida saudável.  

O Espaço Saúde também pode ser considerado um projeto de inovação 

pelos mesmos critérios adotados para a avaliação do projeto anterior: compõe 

e direciona suas mensagens às novas demandas organizacionais – nesse caso, 

a orientação para saúde. Uma vez que a indústria busca produtividade e 

compreende que a saúde de seus trabalhadores é imprescindível para ela, o 

projeto visa educar essas mesmas pessoas para que adquiram rotinas saudáveis.  

O projeto inclui cinco temáticas – atividade física, alimentação, saúde 

mental, saúde bucal e SST (saúde e segurança no trabalho) –, que foram 

elaboradas na constituição de cada artefato interativo. Esses objetos se dispõem 

ao longo do espaço de recepção das clínicas do SESI/SC, cada uma com 

dimensões específicas de área para essa finalidade. 

Apesar de tratarem de temáticas específicas da saúde humana, as 

instalações do Espaço Saúde se unificam pelo conceito de saúde integral 

defendido pela equipe de desenvolvimento do projeto. De acordo com essa 

visão, áreas distintas como alimentação e atividade física devem ser 

relacionadas para que o indivíduo adquira o bem-estar físico e mental propício 

para uma vida saudável e produtiva. 

Como ocorre nos projetos anteriormente citados, a proposta conceitual 

do Espaço Saúde também exclui aspectos característicos das clínicas 

tradicionais, como salas de espera e de consulta. Torna-se, portanto, uma 

iniciativa condizente com a inovação proposta por Fava (2014). 

O projeto Espaço Saúde foi iniciado e desenvolvido no período o 

afastamento da coordenadora anterior (médica) e a contratação da 

coordenadora seguinte (educadora física e administradora). A equipe foi 

composta pelas respectivas formações acadêmicas: Fonoaudiologia (líder de 

projeto), Educação Física, Nutrição, Psicologia, Odontologia e Engenharia 

Civil com especialização em Segurança do Trabalho. Todos esses profissionais 

atuam como líderes nas suas áreas de formação, junto às equipes técnicas 

atuantes nas Unidades Regionais do SESI/SC.  

A responsabilidade da líder de projeto foi a de conduzi-lo tendo a equipe 

de líderes de produto e consultor externo em Design como seus interlocutores. 

Além de acompanhar seu desenvolvimento, decidiu estrategicamente o rumo 

de seus desdobramentos e os apresentou à diretoria do SESI/SC. Assim como 

ocorreu no Espaço de Educação Maker, mesmo sem participar diretamente do 
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desenvolvimento do projeto, a diretoria também acompanhou suas etapas 

determinantes e apresentou tanto seu plano inicial quanto sua proposta de 

lançamento no mercado junto à presidência da FIESC. 

A líder de projeto se encarregou da formalização das contratações e 

interlocuções com profissionais terceiros, como o consultor de Design e os 

outros profissionais acionados por ele para a materialização do projeto, como 

arquitetos, designers, artistas gráficos, organizadores de eventos e redatores. 

Também conduziu encontros semanais com os líderes de produto a fim de 

gerar ideias para o projeto e controlar as entregas dos terceiros conforme o 

cronograma traçado junto à gerência. 

Líder de projeto, líderes de produto e consultor externo formaram um 

comitê do projeto cujo intuito era coletar e avaliar sugestões de criação das 

intervenções interativas que passaram a compor o Espaço Saúde. Foram 

realizados encontros semanais durante seis semanas. Em alguns deles incluiu-

se a presença de profissionais terceiros, como organizadores de eventos, 

designers de jogos e arquitetos, a fim de se discutir a viabilidade técnica da 

criação das intervenções sugeridas pela equipe do SESI/SC. 

O consultor em Design se encarregou da interlocução entre os conteúdos 

propostos pelos líderes de produto e terceiros e os anseios do usuário final do 

serviço. Realizou pesquisas sobre esse indivíduo e sobre a própria realidade do 

SESI/SC, já relacionando tais abordagens àquelas produzidas pela área de 

Educação, uma vez que atuou nos dois projetos concomitantemente.  

Também aplicou o conhecimento de Design para além da consultoria, 

materializando os anseios da equipe por meio de marcas e projetos gráficos de 

cunho editorial e comunicacional para o projeto.  

 

4.3.2 Design, marca e serviços 

  

O auxílio de Design se deu prioritariamente por meio das atividades 

necessárias para o remodelamento de um projeto já existente. Inicialmente 

denominado como “Centro de Promoção da Saúde do Trabalhador da Indústria 

Catarinense”, instalado na cidade de Criciúma, ele era até o primeiro ano desde 

seu lançamento compreendido como protótipo do que veio a ser o Espaço 

Saúde. 

Apesar de atuar na concepção de algo totalmente novo, o Design 

também agiu em todas as fases projetuais. Suportou as discussões introdutórias 

com a equipe de projeto, facilitando atividades cocriativas. A redefinição 

ambiental também seguiu os parâmetros ditados pela teoria de Design 

ambiental, tratados na fundamentação teórica deste estudo. O Design 

conduziu, ainda, a remodelagem completa do projeto a partir da mudança de 

sua distribuição espacial nos ambientes construídos, bem como a substituição 
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dos jogos analógicos pelos digitais e composição de materiais didáticos 

também digitais, além dos itens promocionais. 

Após o lançamento da primeira unidade remodelada, também se 

observou a interação do público para propor melhorias.  

Como a demanda desse caso foi a remodelagem de um serviço já 

existente, a pesquisa foi precedida por uma análise crítica da versão original 

do espaço (protótipo). Essa análise levou em consideração os seguintes 

aspectos: 

a) observação da taxa de adesão (utilização do espaço) pelos usuários do 

protótipo; 

b) aspectos estéticos das instalações; 

c) aspectos funcionais das instalações; 

d) aspectos informacionais das instalações, como a possibilidade de troca 

regular dos conteúdos em cada intervenção interativa de saúde. 

 

A análise crítica foi acompanhada de pesquisa sobre o histórico do 

conceito de promoção de saúde e formas de transmiti-lo em por meio de 

intervenções interativas como jogos, além do perfil dos usuários e de seus 

momentos de interação. Quanto aos fornecedores e parceiros, fez-se o 

levantamento e o auxílio para seleção e condução do trabalho junto aos 

parceiros cujas atividades se ligassem diretamente ao Design: arquitetos, 

artistas gráficos, organizadores de eventos, jornalistas e outros designers que 

apresentassem familiaridade com o conceito e o propósito do projeto. 

Sob sugestão do designer consultor, foi criado um comitê composto por 

profissionais representantes de cada temática da saúde para discussão semanal 

sobre os conteúdos que deveriam ser transmitidos e as formas possíveis de 

interação. Também foram desenvolvidas as marcas do projeto e de seus 

desdobramentos. 

 

4.3.3 Design de superfície na sinalização dos ambientes físicos  

 

O ambiente físico do projeto foi reconfigurado conforme análise, 

pesquisa e dinâmicas do comitê, citadas anteriormente. Para a remodelagem 

do espaço, a equipe gestora envolveu, além das pessoas presentes no comitê, 

profissionais de eventos e arquitetos. Dentre as tarefas relacionadas a essa 

etapa, listam-se as seguintes: 

a) Cocriação com a equipe desenvolvedora para determinar a configuração 

de cada instalação interativa do espaço; 

b) Acompanhamento e interlocução entre gestores, equipe de 

desenvolvimento, arquitetos e outros profissionais recrutados para a 

realização dos desdobramentos espaciais da marca do projeto; 



99 
 

c) Elaboração de itens de identidade e comunicação das marcas no espaço 

de ensino do projeto: adesivos, banners e placas; 

d) Acompanhamento das fases de projeto e criação de maquete eletrônica 

do espaço por parte dos arquitetos. 

 

Referentemente ao item “a” (atividade de cocriação), tem-se o registro 

da figura 27, a qual mostra um painel semelhante ao da atividade criada para o 

Espaço de Educação Maker. Porém, diferentemente deste, a proposta aqui foi 

inter-relacionar conteúdos de saúde e educação. 
 
Figura 27: Espaço Saúde – Atividade de cocriação 

 
Fonte: Arquivo do autor. 

 

A primeira tarefa do comitê do Espaço Saúde, composto por consultores 

responsáveis por cada temática a ser abordada pelo espaço e mediado pelo 

consultor em Design, foi a de pensar na composição das subdivisões espaciais 

do projeto. Tal atividade foi concebida para viabilizar a conexão entre os 

negócios de Saúde e Educação do SESI/SC, uma vez que a direção já havia 

identificado essa demanda e que o Espaço de Educação Maker e o Espaço 

Saúde eram projetados e desenvolvidos concomitantemente. 



100 
 

Os membros do comitê foram orientados a preencher post-its com ideias 

de atividades interativas que transmitissem mensagens de saúde conforme as 

premissas educacionais do Educação Maker. 

A imagem a seguir (Figura 28) é da maquete eletrônica de um dos 

ambientes projetados pela equipe de desenvolvimento, com ajuda do consultor 

em Design e das arquitetas contratadas. 
 

Figura 28: Espaço Saúde – Maquete eletrônica 

 

Fonte: Arquivo do autor. 

As caixas planejadas para separação de cada jogo interativo acomodam 

cada uma das temáticas de saúde abordadas pelo projeto. Em suas superfícies 

externas foram projetadas informações com instruções de uso de cada aparelho 

e o elemento gráfico do foguete, que passou a representar, além do Espaço 

Maker, também o Espaço Saúde. 

 

4.3.4 Design gráfico aplicado em produtos e jogos didáticos 

 

A marca e a aplicação de identidade de cada instalação foram explicadas 

por meio de instruções dispostas em formato resumido. Além disso, o projeto 

de sinalização também foi concebido levando em conta os princípios de Design 

de informação. 

Ao final do projeto, foi desenvolvido um manual descritivo expondo o 

conceito do espaço e narrando como ele poderia ser replicado em outras 

unidades da empresa. Seu objetivo foi dar autonomia para que o próprio 

SESI/SC pudesse realizar a transferência de conhecimento sem, 

necessariamente, recorrer à mesma equipe de envolvida na remodelagem do 

serviço. 
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A imagem a seguir (Figura 29) permite a visualização do manual, aberto 

nas páginas 1 e 2, que contêm, respectivamente, índice e texto introdutório para 

contextualização do leitor sobre o projeto em questão. 
 

Figura 29: Design e Informação – Espaço Saúde 

 

Fonte: Arquivo do autor. 

A marca e as submarcas dos projetos são explicadas em seu conceito, 

hierarquia e elementos gráficos. A identidade do espaço é dividida de acordo 

com as áreas de recepção, o circuito bem-estar (nome dado ao corredor com os 

jogos), as áreas de circulação e convivência, os consultórios e as salas. 

O projeto de promoção da saúde foi remodelado tendo como base a 

redefinição das intervenções interativas, que antes ocorriam em formato 

analógico, para jogos digitais. Os jogos foram projetados com base nas cinco 

dimensões da saúde citadas anteriormente.  

A primeira versão de remodelagem do projeto contou com jogos digitais 

sobre as seguintes temáticas:  

• Saúde bucal: jogo composto por projeção de imagens e interação com 

“raquete de ping-pong”. As partidas do jogo simulavam a invasão de cáries, 

que deveriam ser derrotadas pelo uso correto da escova (“raquete”);  

• Atividade física e saúde mental: jogo composto por bicicleta ergométrica e 

projeção de imagens de paisagens e sons da cidade referentes à Unidade 

Regional do SESI/SC. A experiência era fotografada para envio posterior 

aos usuários. O estímulo à atividade física e à utilização de bicicletas para 

a realização de trajetos do cotidiano foram as principais mensagens 

transmitidas pela intervenção;  

• Alimentação saudável: um protótipo de cozinha ideal foi montado no 

espaço, contendo indicações dos alimentos a serem selecionados e 
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armazenados por um usuário saudável. Além dela, foi idealizada uma 

instalação indicando a quantidade de sal e açúcar contidos em itens 

alimentares comuns do cotidiano dos consumidores, como refrigerantes e 

batatas fritas industrializadas; 

• SST (saúde auditiva): foi projetada uma instalação que demonstra 

visualmente o impacto dos ruídos ouvidos durante o cotidiano das pessoas, 

tais como músicas no fone de ouvido, trânsito e o trabalho nas fábricas. 

Tinha-se como objetivo abordar a importância da utilização dos 

equipamentos de proteção individual (EPIs) nas fábricas; 

• SST (uso de EPIs – Figura 30): jogo que buscava expor a importância do 

uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs), como capacetes, 

luvas e protetores auriculares.  
 

Figura 30: Espaço Saúde – Jogo de SST 

 

Fonte: www.sesisc.org.br. 

A imagem anterior (Figura 30) é o registro da interação entre um diretor 

de Unidade Regional do SESI/SC, o então presidente da FIESC e outras 

autoridades no dia de inauguração do Espaço Saúde da cidade de 

Pinhalzinho/SC.  

O jogo passa mensagens sobre a importância do uso de capacetes em 

obras de construção civil. O usuário deve passar o dedo sobre a tela, 

deslocando a ilustração de um capacete de um lado para o outro, no sentido 

horizontal. Esse capacete protege os trabalhadores de tijolos que descem da 
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parte superior da tela. O usuário ganha pontos à medida que consegue proteger 

os trabalhadores dos tijolos, utilizando o capacete para isso.  

 

4.3.5 Considerações sobre a liderança de Design no terceiro projeto 

 

Originalmente apresentado pela denominação de “Centro de Promoção 

da Saúde do Trabalhador”, a primeira versão do serviço descrito no terceiro 

caso já havia sido projetada e instalada antes da atuação da consultoria em 

Design. A liderança de Design para esse projeto se deu justamente na 

remodelagem do serviço, sobretudo no aprimoramento de suas funcionalidades 

e projetação de sua marca, a fim de atender aos interesses de seus usuários. 

A incorporação do modelo digital às intervenções analógicas favoreceu 

a atualização dos conteúdos, contribuindo para a manutenção do interesse dos 

visitantes do espaço. Além disso, favoreceu a coleta de dados desses usuários, 

estratégicos para a elaboração de outras futuras intervenções do SESI/SC. 

Aspectos já trazidos nas considerações apontadas nos projetos 

anteriores, como os de identificação e seleção de recursos humanos, materiais 

e tecnológicos, também devem ser registrados para o Espaço Saúde – 

sobretudo a identificação, orientação e acompanhamento da empresa 

fornecedora das interações digitais. É possível verificar semelhança de 

atividades de planejamento e execução de processos e produtos exibidos nos 

projetos anteriores (Quadro 11). 
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Quadro 10: Projetação, orientação e consultoria de Design: Espaço Saúde 

Caso 

Estudado 
Design, marca e serviços 

Design de superfície e 

sinalização espacial 

Design gráfico aplicado: 

publicações e jogos 

Proj. 3: 

Espaço 

Saúde 

1. Participação na equipe de 

elaboração e gestão do 
projeto. 

2. Atividades cocriativas. 

3. Estudos de branding para 

projeto de marcas. 

4. Criação da marca do 
projeto e suas derivações 

5. Acompanhamento e 

interlocução (cliente e 

parceiros). 

6. Orientação das atividades e 
do desenvolvimento de 

processos e produtos. 

7. Análise de protótipo 

8. Manual de aplicação. 

1. Projetação e 

acompanhamento da 
aplicação dos produtos de 

sinalização: informação e 

ilustração. 

2. Acompanhamento e 

orientação das fases de 
projeto e produção da 

maquete eletrônica do 

ambiente didático. 

 

1. Estudos de pré-

produção com busca de 

conteúdo e referências 
gráficas. 

2. Jogo digital 1. 

3. Jogo digital 2. 

4. Jogo digital 3. 

5. Jogo digital 4. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Liderando a criação a aplicação da marca Espaço Saúde, em 

substituição à antiga marca “Centro de Promoção”, o Design também 

contribuiu para a integração conceitual de soluções advindas de áreas de 

negócio distintas, da Educação e Saúde do SESI/SC. O Espaço Saúde e o 

Espaço de Educação Maker costumam coabitar prédios das Unidades 

Regionais do SESI. Após as intervenções de Design aqui narradas, ambos os 

serviços passaram a apresentar a mesma linguagem visual (tipografia, paleta 

de cores e iconografia), unificando discursos e reforçando interesses 

institucionais da entidade da qual se originam. 

A criação do comitê com representantes de temas diversos da saúde, que 

resultou no estabelecimento de encontro cocriativos regulares, também 

ocorreu por influência da consultoria de Design. Tais encontros favoreceram a 

interação desses profissionais, além do levantamento, seleção e exploração de 

suas ideias. 

Por fim, também por conta da liderança de Design, foi possível 

descrever e organizar o conjunto de orientações necessárias para a instalação 

do Espaço Saúde em cada nova unidade demandante. Isso contribuiu para a 

preservação dos padrões do serviço em cada cidade, novamente fortalecendo 

o projeto, bem como interesses institucionais do SESI/SC. 
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5 DISCUSSÃO SOBRE OS CASOS 

  

Ao todo, para os três casos analisados, foram registrados 16 aspectos de 

Design, classificados de acordo com os seguintes agrupamentos: Design, 

marca e serviços; Design de superfície e sinalização espacial; e Design gráfico 

aplicado: publicações e jogos. Os aspectos são estes:  

• Participação na equipe de elaboração e gestão do projeto; 

• Atividades cocriativas; 

• Estudos de branding para projeto de marcas; 

• Criação da marca do projeto e suas derivações; 

• Acompanhamento e interlocução (cliente e parceiros); 

• Orientação das atividades e do desenvolvimento de processos e 

produtos; 

• Análise de protótipo; 

• Manual de aplicação; 

• Criação e acompanhamento do subprojeto especial “corredor 

interativo”; 

• Projetação e acompanhamento da aplicação dos produtos de 

sinalização: informação e ilustração; 

• Acompanhamento e orientação das fases de projeto e produção da 

maquete eletrônica do ambiente didático; 

• Estudos de pré-produção com busca de conteúdo e referências 

gráficas; 

• Projetos gráficos de publicações impressas; 

• Projetos gráficos de publicações digitais; 

• Jogo digital 1; 

• Jogo digital 2. 

Esses aspectos caracterizaram as atividades do projeto e foram 

desenvolvidos de acordo com cada habilitação de Design. O quadro a seguir 

resume as atividades conforme cada agrupamento e caso estudado. 
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Quadro 11: Listagem de aspectos por caso 

 Listagem de aspectos 

Casos 

Estudados 
Design, marca e serviços 

Design de superfície e 

sinalização espacial 

Design gráfico 

aplicado: 

publicações e jogos 

Projeto 1: 

Espaço de 

Educação 

Maker 

1. Participação na equipe de 

elaboração e gestão do 

projeto. 

2. Atividades cocriativas. 

3. Estudos de branding para 

projeto de marcas. 

4. Criação da marca do 

projeto e das marcas dos 

cursos. 

5. Acompanhamento e 

interlocução (cliente e 

parceiros). 

6. Orientação das atividades 

e do desenvolvimento de 

processos e produtos.  

1. Criação e 

acompanhamento do 

subprojeto especial 

“corredor interativo”. 

2. Projetação e 

acompanhamento da 

aplicação dos produtos 

de sinalização: 

informação e 

ilustração. 

3. Acompanhamento 

e orientação das fases 

de projeto e produção 

da maquete 

eletrônica do 

ambiente didático. 

 

1. Estudos de pré-

produção com busca 

de conteúdo e 

referências gráficas. 

2. Projetos gráficos 

de publicações 

impressas. 

3. Projetos gráficos 

de publicações 

digitais.  

4. Jogo digital 1. 

5. Jogo digital 2. 

Projeto 2: 

SESI 

Ciências 

1. Participação na equipe de 

elaboração e gestão do 

projeto. 

2. Estudos de branding para 

projeto da marca 

(acompanhamento). 

3. Criação da marca do 

projeto. 

4. Acompanhamento e 

interlocução (parceiros). 

5. Orientação das atividades 

e do desenvolvimento de 

processos e produtos.  

1. Criação e 

acompanhamento do 

subprojeto especial 

“caminhão e espaço 

móvel”. 

 

2. Projetação e 

acompanhamento da 

aplicação dos produtos 

de sinalização: 

informação e 

ilustração. 

1. Estudos de pré-

produção com busca 

de conteúdo e 

referências gráficas. 

2. Projetos gráficos 

de publicações 

impressas. 

3. Projetos gráficos 

de publicações 

digitais.  

4. Jogo de tabuleiro. 
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Projeto 3: 

Espaço 

Saúde 

1. Participação na equipe de 

elaboração e gestão do 

projeto. 

2. Atividades cocriativas. 

3. Estudos de branding para 

projeto de marcas. 

4. Criação da marca do 

projeto e suas derivações. 

5. Acompanhamento e 

interlocução (cliente e 

parceiros). 

6. Orientação das atividades 

e do desenvolvimento de 

processos e produtos. 

7. Análise de protótipo. 

8. Manual de aplicação. 

1. Projetação e 

acompanhamento da 

aplicação dos produtos 

de sinalização: 

informação e 

ilustração. 

2. Acompanhamento 

e orientação das fases 

de projeto e produção 

da maquete 

eletrônica do 

ambiente didático. 

 

1. Estudos de pré-

produção com busca 

de conteúdo e 

referências gráficas. 

2. Jogo digital 1. 

3. Jogo digital 2. 

4. Jogo digital 3. 

5. Jogo digital 4. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O aspecto “Participação na equipe de elaboração e gestão do projeto” 

definiu o ponto de partida do designer para a compreensão do contexto de 

projeto, dado pelo próprio cliente, ou seja, a partir de sua perspectiva. Porém, 

esse aspecto apresentou particularidades para cada um dos três casos. Nos 

casos 1 (Espaço de Educação Maker) e 3 (Espaço Saúde), a participação foi 

feita pelo próprio consultor em Design, enquanto no caso 2 (SESI Ciências) 

ela ocorreu por uma empresa terceira. Tópicos como o significado do tema do 

projeto, o público e a realidade da organização foram investigados para os três 

casos. Os tópicos sobre região de atuação e concorrentes foram levantados 

apenas pela pesquisa do caso 1. 

Pode-se observar aspectos projetivos eventuais e recorrentes para os três 

casos narrados. Os aspectos 1, 3, 4, 5 e 6 em “Design, marca e serviços” 

apareceram nos três casos estudados, mostrando a relevância de suas 

respectivas atividades em todos os projetos. O item 2 (“atividades 

cocriativas”), só não foi registrado no caso SESI Ciências. Isso ocorreu pela 

limitação funcional dada ao designer nesse projeto, que ainda pertencia à 

equipe interna da organização e não cumpria a função de consultor, a quem 

normalmente é delegado o papel de facilitação de atividades cocriativas na 

entidade. O terceiro caso registrou, ainda, os aspectos 7 e 8 (“análise de 

protótipo” e “manual de aplicação”, respectivamente). O protótipo foi criado 
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em período anterior à contratação do consultor em Design, que inclusive foi 

acionado para contribuir ao seu aprimoramento. 

“Atividades de cocriação” ocorreram nos projetos 1 e 3. No caso 1, elas 

ocorreram para a definição do espaço físico de ensino, conforme atividades 

técnicas e equipamentos previstos pela equipe de desenvolvimento. Esses 

encontros de cocriação resultaram na concepção prévia do ambiente, 

encaminhada para os arquitetos continuarem o aprimoramento, também em 

interlocução com a mesma equipe. 

No caso 3, as atividades de cocriação também ocorreram para pautar os 

arquitetos sobre a reconfiguração do espaço já prototipado. Diferentemente do 

primeiro caso, no terceiro os arquitetos já puderam ser envolvidos desde os 

diálogos iniciais com a equipe de desenvolvimento. Tinha-se como objetivo 

distribuir fisicamente a intervenções relacionadas a cada uma das temáticas de 

saúde abordadas. A equipe responsável pelo desenvolvimento dos artefatos 

também foi envolvida na cocriação. A eles coube a transposição das 

mensagens de saúde, tanto pela concepção de artefatos físicos como digitais. 

Também foram desenvolvidas e gerenciadas marcas (“estudos de 

branding”) para os três casos narrados. Nos casos 1 e 3, contudo, além das 

marcas desenvolvidas para seus próprios projetos matriciais, foram criadas 

submarcas para temas derivados desses projetos. Para o primeiro caso, 

criaram-se marcas para as temáticas de cada curso a ser ofertado no espaço: 

Matemática, Ciências, Tecnologia e Robótica, Comunicação e Interdisciplinar. 

Para o segundo, marcas para Atividade física, Alimentação, Saúde mental, 

Saúde bucal e SST. A análise de protótipo só foi executada no caso 3 porque 

esse serviço já havia sido criado (em versão preliminar). 

“Acompanhamento e interlocução (clientes e parceiros ou apenas 

parceiros)”, advindos de áreas correlatas ao Design, como Arquitetura, Artes, 

Publicidade e Jornalismo, além do próprio Design, ocorreram nos três casos. 

Nos casos 1 e 3, foram acionados, recrutados e pautados profissionais dos 

cinco ramos de atuação anteriormente citados. Para o caso 2, não foram 

envolvidas as competências das artes gráficas do grafite. Superfícies como as 

paredes dos espaços de ensino foram cobertas utilizando apenas adesivos de 

grandes formatos. Nos casos 1 e 3, além dessa técnica, foram adotados os 

serviços de grafiteiros, pautados conforme a necessidade específica de cada 

intervenção. 

Somente no terceiro caso foi criado um manual de aplicação do projeto 

para outras Unidades Regionais do SESI/SC. Esse material teve como 

finalidade a possibilidade de reproduzir espaços semelhantes nas outras 

unidades do SESI/SC. 

O aspecto “Design de superfície e sinalização espacial (criação e 

acompanhamento do subprojeto especial)” foi registrado nos casos 1 e 2, 
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mostrando que o terceiro caso foi o único a não incluir esforços especiais além 

daqueles já previstos na fase de planejamento e definição de escopo de 

trabalho. O aspecto 2 figurou nos três casos, mostrando a relevância do 

acompanhamento do consultor de Design na concepção dos produtos de 

sinalização, informação e ilustração. Já o aspecto 3 não foi registrado no 

projeto 2 pelo mesmo motivo citado anteriormente (limitação funcional do 

profissional na época). 

“Projetação e acompanhamento da aplicação dos produtos de 

sinalização” foram desenvolvidos nos casos 1, 2 e 3. No primeiro, havia um 

corredor interativo que visava comunicar a história a indústria catarinense; no 

segundo, as unidades SESI Ciências, que, além dos caminhões, contavam com 

espaços expositivos de ciências, montados a cada instalação do caminhão; no 

terceiro, esse aspecto se configurou na identificação de cada artefato interativo, 

com orientações específicas para seus usuários. 

Os itens de identidade e comunicação, decorrentes de aplicações das 

marcas gráficas e da divulgação dos serviços, também foram desenvolvidos 

para os três casos. As submarcas criadas para os casos 1 e 3 impactaram na 

criação de mais itens de identidade em relação ao segundo caso, uma vez que 

cada submarca exigiu a concepção de seus próprios itens, didáticos e de 

comunicação, para o primeiro caso e apenas de comunicação para o terceiro. 

Observa-se que os aspectos “Design gráfico aplicado: publicações e 

jogos” foram registrados nos três projetos, mostrando tanto a relevância dos 

estudos como a da criação dos jogos. “Projetos gráficos de publicações 

impressas” (aspecto 2) só não foram registrados no caso 3, pela natureza 

educacional distinta dos casos 1 e 2. Por fim, o aspecto 5 (jogo digital) não é 

apontado no segundo caso, pela opção de criar apenas o jogo de tabuleiro, 

dispensando intervenções digitais. 

Os jogos digitais foram desenvolvidos para os casos 1 e 3 e um jogo 

analógico foi elaborado para o caso 2. Nos casos 1 e 3, o consultor em Design 

acompanhou os arquitetos nas fases de projetação e criação de maquete 

eletrônica do espaço. Coube a ele favorecer o diálogo entre esses profissionais 

e as equipes gestora e de desenvolvimento, pautando os primeiros sobre o 

conceito da marca, as expectativas dos contratantes e partes interessadas do 

projeto e os segundos sobre o que encomendar aos arquitetos. 

“Estudos de pré-produção com busca de conteúdo e referências 

gráficas” foram observados nos casos 1, 2 e 3, quando o objetivo era a 

manipulação de informações pertinentes ao conteúdo desses projetos. Nos 

casos 1 e 3 foram criados “Projetos gráficos de publicações impressas”. No 

primeiro caso, além disso, foram criados itens digitais.  

Como tópicos exclusivos de atividades específicas, citam-se pesquisas 

sobre região geográfica de atuação e concorrentes, como ocorreu no 
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desenvolvimento do projeto Espaço de Educação Maker. Também foram 

registradas, no mesmo projeto, intervenções especiais como a criação de um 

corredor interativo, próximo ao espaço de ensino, cujo objetivo era contar a 

história de desenvolvimento da indústria catarinense.  

Ambientes específicos como os internos dos caminhões e a área móvel 

de ensino também foram projetados apenas para o caso do SESI Ciências. Foi 

criado um jogo de tabuleiro para o mesmo caso – o único jogo analógico 

desenvolvido nos três casos estudados. 

Apenas o projeto Espaço Saúde foi iniciado a partir da avaliação de uma 

versão preliminar e já existente um ano antes. Essa versão, definida como 

protótipo, foi analisada pelo consultor em Design. O resultado dessa análise 

pautou o desenvolvimento das atividades desse caso, ao passo que os casos 1 

e 2 foram concebidos e elaborados sem prototipação. 

O quadro a seguir resume a discussão deste tópico, dispondo em coluna 

os casos analisados e em linha as habilitações de Design trazidas para esta 

pesquisa. 

Quadro 12: Discussão sobre aspectos de Design nos casos estudados 

 Casos 

Aspectos de Design 

Caso 1: 

Educação 
Maker 

Caso 2:  

SESI 
Ciências 

Caso 3:  

Promoção 
da Saúde 

Participação na equipe de  

elaboração e gestão do projeto x x x 

Atividades cocriativas x  x 

Estudos de branding para projeto de marcas x x x 

Criação da marca do projeto e das marcas dos cursos x x x 

Acompanhamento e interlocução (clientes e parceiros) x x x 

Orientação das atividades e do desenvolvimento de processos 

e produtos 
x x x 

Análise de protótipo   x 

Manual de aplicação   x 

Criação e acompanhamento do subprojeto especial x x  

Projetação e acompanhamento da aplicação dos produtos de 

sinalização: informação e ilustração 
x x x 

Acompanhamento e orientação das fases de projeto e produção 

da maquete eletrônica do ambiente didático 
x x x 

Estudos de pré-produção com busca de conteúdo e referências 

gráficas 
x x x 

Projetos gráficos de publicações impressas x x  

Projetos gráficos de publicações digitais x x  

Jogo digital x  x 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O modelo proposto pretende contribuir também para projetos que 

recorram pontualmente a Design, mesmo que isso ocorra em fases avançadas 

de desenvolvimento projetivo e não implique necessariamente a oportunidade 

de planejamento ou revisão de um serviço via Design, como se verificou nos 

casos analisados. Por esse motivo, resgatam-se as mesmas fases para cada 

habilitação trazida nas discussões da tese. Sendo assim, as três fases narradas 

se repetem a cada habilitação de Design voltada à inovação industrial: Design 

e serviço, Design e espaço, Design e informação e Design e jogos. 

 

 





113 
 

6 ESTRUTURAÇÃO DO MODELO  

 

Para narrar o processo construtivo do modelo, é preciso ponderar sobre 

a alternância de papéis ocorrida entre o executor deste trabalho, tanto como 

pesquisador quanto como designer, autor desta tese e consultor de Design dos 

casos relatados na pesquisa.  

 

6.1 O MODELO 

 

É possível observar o modelo proposto neste estudo a partir de duas 

perspectivas: a científica, que motiva e justifica a dedicação à pesquisa na 

forma de doutorado, e a laboral, que inspira tanto a escolha da temática como 

a própria construção de um modelo que possa contribuir para o exercício 

profissional dos designers dedicados a projetos de educação industrial 

contemporânea.  

A composição de um modelo de mediação de Design com base nos 

pressupostos científicos implica a dedicação à pesquisa acadêmica e o respeito 

à metodologia científica. Além disso, envolve o levantamento de publicações 

científicas relacionadas ao tema explorado e a condução da investigação de 

modo que seus resultados apresentem aspectos de ineditismo que possam 

contribuir para a comunidade acadêmica. O caráter científico do modelo 

proposto implica sua capacidade de aplicação diante de diferentes contextos de 

projeto, reproduzindo resultados semelhantes àqueles levantados durante sua 

construção e após sua avaliação dos especialistas.  

O modelo também pode ser observado a partir de sua perspectiva 

laboral. Diante dela, seria possível compreender sua contribuição aos designers 

dedicados a projetos de inovação industrial. À medida que estabelece, 

sistematiza e instrumentaliza ações de gestão de Design, facilita o trabalho 

daqueles que, como o autor desta pesquisa, utilizam o Design para criar e gerir 

produtos de inovação para as organizações. 

A discussão registrada pela fundamentação teórica e pelos casos 

estudados subsidia a estruturação do modelo. Foram priorizados os aspectos 

mais recorrentes de cada um dos três casos analisados. O exercício de distinção 

entre os aspectos recorrentes destes resultou na primeira reflexão determinante 

para a compreensão do modelo. Trata-se das fases de projeto. 

Independentemente da repetição ou não dos aspectos projetivos, é 

possível verificar que cada conjunto de aspectos é ordenado conforme 

determinada fase do projeto. Essas fases demarcam a evolução temporal das 

intervenções e também foram observadas nos três casos selecionados para 

análise.  
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A forma em espiral representa o processo de crescimento contínuo 

proposto no modelo. Trata-se de um processo que se inicia no momento de 

reconhecimento, passando pela caracterização, relações interprofissionais e 

culminando no Design de um serviço, de um espaço, de informações ou jogos. 

A figura 31 representa esse processo. 

 
Figura 31: Espiral do modelo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Após a observação da trajetória dos casos, foi possível encontrar as 

quatro fases aqui apresentadas (Figura 31). Cada uma delas agrupa uma série 

de atividades registradas nos casos estudados, conforme a descrição a seguir. 

 

6.2 FASE 1: RECONHECIMENTO 

 

Esta fase inaugura o projeto, mesmo que a interação entre cliente e 

consultor de Design possa ainda não ter sido formalizada contratualmente. 

Nela, há desde a identificação prévia da demanda de Design, por parte do 

cliente, até os primeiros contatos estabelecidos entre os dois atores do 

processo.  
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O reconhecimento se refere tanto às primeiras impressões sobre a 

necessidade de adoção de um serviço de Design, por parte do cliente 

contratante, como à validação sobre as reais tarefas atribuídas e executadas 

pelo consultor e sua equipe.  

Na fase 1, destacam-se as seguintes tarefas de Design identificadas nos 

casos estudados: briefing, documentação, pesquisas e análises. A seguir 

(Quadro 14) é descrita, justificada e exemplificada como pode ser executada 

cada uma dessas tarefas. 
 

Quadro 13: Tarefas da fase 1 
FASE 1: 

Reconhecimento 

O quê? Por quê? Como? 

Briefing - Registro de informações 

- Organização das demandas 

- Reuniões presenciais ou virtuais, 

conversa por telefone ou troca de 

e-mail  

Documentação - Formalização da relação 

contratual 

- Gestão do projeto (pessoas, 

recursos e prazos) 

- Formatação, envio e validação 

de proposta de trabalho 

- Criação e gestão de cronograma 

- Criação de apresentações e 

relatório para cada fase decisiva 

do projeto 

Pesquisas - Suporte à leitura de cenário 

- Levantamento de 

referências pertinentes ao 

projeto 

- Instrumentalização para 

realização de análises 

- Alinhamento às premissas 

da Educação Industrial 4.0 

- Pesquisa desk (textos e imagens) 

- Conversas informais 

- Entrevistas 

Análises - Organização e compreensão 

de informações 

- Criação e defesa de 

raciocínio 

- Criação e proposição de 

estratégia condizente com as 

premissas da Educação 

Industrial 4.0 

- Estudo de documentos do cliente 

- Estudo dos dados pesquisados 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conforme listado anteriormente (Quadro 14), o briefing é construído a 

partir dos primeiros diálogos entre cliente ou equipe contratante e consultor. O 

intuito é registrar informações, além de organizar as demandas a serem 
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executadas pelo designer. Pode ocorrer tanto via reuniões presenciais como 

virtuais, conversas por telefone ou troca de e-mails. 

A documentação formaliza a relação contratual estabelecida entre 

consultor e cliente. A gestão do projeto também é mediada pela documentação, 

o que ocorre desde a composição e o aceite da proposta de trabalho, passando 

pelo acompanhamento de seu cronograma, até a apresentação e confecção do 

relatório preliminar de cada etapa decisiva do projeto. 

As pesquisas se voltam à compreensão de tópicos pertinentes ao projeto 

e à temática educacional relacionada a ele, tanto para instrumentalização da 

equipe de Design como para reflexão do próprio cliente (tais como Educação 

4.0, pesquisas de mercado, de referências, público e concorrência). Elas dão 

suporte às leituras de cenários, levantam referências e instrumentalizam o 

consultor para a realização de posteriores análises. Podem ser em formato desk 

(via pesquisa exclusivamente feita pela internet), listando textos e imagens 

correlatas ao projeto. Também podem ser realizadas tanto por conversas 

informais como por entrevistas com representantes do público de interesse do 

projeto (alunos e professores, por exemplo). 

As análises organizam e permitem a compreensão do desafio a ser 

enfrentado pelo consultor, bem como a criação e defesa de um raciocínio a ser 

partilhado entre ele e a equipe contratante. Ademais, fundamentam uma 

estratégia de Design condizente com as premissas da Educação Industrial 

contemporânea. As análises são feitas tanto a partir de documentos enviados 

pelo próprio cliente como pelos outros dados coletados na fase das pesquisas. 

 

6.3 FASE 2: CARACTERIZAÇÃO 

 

Esta fase é compreendida pela definição dos elementos compositivos 

dos projetos, que passam a ser expressos com recursos manuais ou digitais. Tal 

expressão ocorre, prioritariamente, pelo meio gráfico-visual, porém pode se 

estender a outros sentidos, com sinais auditivos, táteis, gustativos e olfativos.  

Na etapa de caracterização, o consultor compõe e apresenta à equipe 

contratante o resultado de interações, pesquisas, estudos, análises e proposição 

estratégica, advindos da primeira fase em uma forma que possa ser identificada 

e partilhada por todos. 

Na fase (2), a tarefa de Design identificada nos casos estudados é a de 

branding. A seguir (Quadro 15) são descritas, justificadas e exemplificadas a 

execução das tarefas pertinentes. 
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Quadro 14: Tarefas da fase 2 
FASE 2:  

Caracterização 

O quê? Para quê? Como? 

Branding - Identificar e diferenciar do 

projeto educacional 

- Criação e gestão de marcas 

voltadas ao universo da Educação 

Industrial contemporânea 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As ações de branding permitem a identificação e diferenciação do 

projeto por meio de sua marca. Trata-se de um processo amplo que 

compreende desde atividades de leitura de cenário, pesquisa, passando pela 

concepção e encerrando na gestão das marcas. Porém, além da gestão, outro 

pilar de branding é a concepção da marca, que ocorre tanto pela determinação 

de seu propósito e filosofia (missão, visão e valores) e, também, pela definição 

da identidade gráfico-visual e de outros sinais de marca, como expressões 

sensoriais de identificação, distinção e representação. Por isso, aceitam-se as 

tarefas de planejamento e materialização da marca, pertencentes ao esforço de 

branding, como parte integrante da segunda fase do modelo, com a 

caracterização dos projetos. 

Quando voltado às premissas da inovação industrial, o processo de 

branding partirá de uma gama pré-determinada de stakeholders, 

prioritariamente, alunos e industriários. O perfil dos atores altera conforme 

perfil do aluno, da fábrica ou do setor industrial demandantes. Quando a 

organização responsável pelo desenvolvimento do produto ou serviço de 

educação industrial for um ente intermediário, como a unidade SESI, e não a 

própria indústria, outros stakeholders são também considerados – por exemplo, 

os “contratantes” e a “equipe gestora” do projeto. 

 

6.4 FASE 3: RELAÇÕES INTERPROFISSIONAIS 

 

A relevância das interações humanas em todas as fases do projeto de 

Design, defendidas por pesquisadores, como Brown (2010) e Vianna (2012), 

foi confirmada na experiência de consultoria e no estudo dos três projetos 

inovadores. 

Brown (2010) e Vianna (2012) concordam que relações 

interprofissionais, guiadas de acordo com metodologias específicas, são 

capazes de potencializar a criatividade na inovação de produtos e serviços. 

Porém, para a construção do modelo aqui proposto, a compreensão sobre 

interpessoalidade extrapola os momentos reservados à cocriação, inclusive 
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indo além da metodologia Design thinking, isso porque as relações 

interprofissionais devem incluir as relações entre contratantes e contratados. 

Dos primeiros contatos às finalizações do trabalho de consultoria, são 

principalmente essas interações que influenciam os rumos dos projetos. 

Os casos aqui estudados também foram estruturados a partir de três 

momentos decisivos: (1) definição do problema; (2) desenvolvimento da 

solução; e (3) validação e entrega. Os encontros entre contratantes e consultor 

contratado também ocorreram por sistemas tecnológicos remotos, com o uso 

de smartphones e computadores. Contudo, é o constante diálogo que 

estabelece a necessária sintonia e, além disso, considera-se necessário o 

esforço mútuo para que os contatos regulares ocorram de modo presencial. 

Enfim, embora sejam especialmente consideradas na terceira fase do modelo, 

enfatiza-se que as relações interprofissionais, especialmente entre contratantes 

e consultoria, permeiam todo o projeto. 
 
Quadro 15: Tarefas da fase 3 

FASE 3: 

Relações 

interprofissionais 

O quê? Para quê? Como 

Aproximação 

entre consultor e 

times de 

desenvolvedores 

internos 

- Conhecer perfil de cada 

integrante para leitura de 

cenário (pontos críticos para 

desenvolvimento do projeto) 

- Conversas individuais com 

membros do time desenvolvedor 

Atividades de 

cocriação 

- Envolvimento e coautoria 

do cliente na solução de 

Design 

- Canvas 

- Metodologias personalizadas 

conforme momento do projeto 

Levantamento e 

recrutamento de 

profissionais 

parceiros 
- Garantir que os 

desdobramentos do projeto 

ocorram conforme orientação 

de Design 

 

- Indicações de outros designers 

ou profissionais experientes 

estabelecidos na região de 

desenvolvimento do projeto  

Acompanhamento - Orientação de profissionais 

parceiros de projeto 

- Participação das reuniões de 

apresentação de trabalho dos 

parceiros aos clientes. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A terceira fase do modelo inclui as seguintes tarefas de Design, como 

foram identificadas na pesquisa: aproximação com desenvolvedores internos, 

atividades de cocriação, levantamento e recrutamento de profissionais 
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parceiros e acompanhamento. A seguir (Quadro 16) são descritas, justificadas 

e exemplificadas essas tarefas. 

Conforme listado no quadro anterior, atividades de cocriação, 

pertencentes ou não às metodologias pré-estabelecidas de Design thinking, 

como as ferramentas canvas, por exemplo, tanto envolvem os clientes para 

compreensão de seus próprios desafios de projetos como os provocam à 

participação para coautoria das soluções.  

O levantamento e recrutamento de profissionais parceiros, uma 

atividade que poderia ser delegada a profissionais de áreas de recursos 

humanos, passa também a ser incorporada à função do consultor quando se 

refere a competências técnicas específicas e necessárias à materialização de 

desdobramentos identitários e comunicacionais do projeto. Profissionais de 

funções correlatas ao Design e o próprio profissional de Design podem ser 

encontrados e selecionados pelo consultor, conforme a natureza e as 

expressões de marca e comunicação de cada projeto. A identificação de 

profissionais de perfil apropriado para a execução de trabalhos que desdobrem 

o Design, tais como arquitetura, artes gráficas, redação, dentre outros, também 

deve observar a temática da Educação Industrial da indústria 4.0. Para os três 

casos estudados, a seleção desses profissionais considerou suas familiaridades 

com esse universo conceitual. Tais profissionais foram identificados por meio 

de outros designers ou profissionais experientes estabelecidos na região de 

Florianópolis. 

O acompanhamento ocorre entre toda a equipe envolvida no projeto, 

mas que se destaca nas relações entre consultor e cliente e consultor e parceiros 

(profissionais citados no tópico anterior). O consultor conhece o curso dos 

trabalhos conforme as previsões do projeto de Design. Por isso, pode orientar 

tanto outros designers como parceiros das áreas correlatas, principalmente nos 

momentos de apresentação de seus projetos específicos. 

Tanto levantamento como recrutamento e acompanhamento de 

profissionais visam garantir que os desdobramentos do projeto ocorram 

conforme a orientação de Design. 

 

6.5 DESIGN E SUAS MANIFESTAÇÕES 

Como foi observado nos casos estudados, as etapas pertencentes às duas 

primeiras fases do projeto (reconhecimento e caracterização) se concentraram 

na primeira habilitação discutida: Design e serviço. Isso não significa que essas 

fases pertençam apenas a essa habilitação. Ocorre que os três casos estudados 

recorreram à consultoria de Design desde a origem de seus projetos, o que 

permitiu ao consultor reunir as fases de reconhecimento e caracterização em 

uma dimensão maior, dos próprios serviços. 
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O modelo aqui proposto pretende contribuir também aos projetos que 

recorram pontualmente ao Design, mesmo que isso se dê em fases avançadas 

de desenvolvimento projetivas e não implique necessariamente a oportunidade 

de planejamento ou revisão de um serviço via Design, como ocorreu nos casos 

analisados. Por esse motivo, resgatam-se essas mesmas fases para cada 

habilitação apresentada nas discussões da tese. Sendo assim, as três fases 

narradas (reconhecimento, caracterização e interação) são recorrentes em cada 

habilitação de Design voltado à educação industrial contemporânea: Design e 

serviço, Design e espaço, Design e informação e Design e jogos. 
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Figura 32: Modelo - Etapa Serviços 

Representação do processo percorrido em Design e serviços na elaboração do modelo.  

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6.5.1 Design e serviço 

Os serviços indicados relacionam as três propostas: (1) modelo maker, 

(2) ciências e (3) hábitos de saúde. Especificamente, com relação a Design e 

serviços, listam-se as fases de (f1) reconhecimento, (f2) caracterização e (f3) 

relações interprofissionais já apresentadas (Figura 32). 

De acordo com as definições trazidas na fundamentação teórica desta 

pesquisa, por meio de projetos de Design, busca-se desenvolver serviços 

fáceis, utilizáveis e desejáveis. Neste trabalho, os serviços estudados são 

destinados à inovação e o Design de serviços também é adequado à situação. 

Na primeira fase de serviços (f1: reconhecimento), deve-se reconhecer 

tanto o propósito quanto os fluxos operacionais de cada serviço. Encontrar um 

propósito é dar significado ao esforço individual de cada membro da equipe de 

projeto. O propósito estimula o engajamento das pessoas e dá um sentido para 

suas atividades. Nos casos estudados, o propósito do primeiro (Espaço de 

Educação Maker) seria o de preparar as pessoas para as competências do século 

XXI. No segundo caso (SESI Ciências), seria o de contribuir para a melhora 

do letramento científico; no terceiro (Espaço Saúde), o de estimular hábitos de 

saudáveis de vida. Todos os serviços eram focados nos trabalhadores da 

indústria catarinense e seus dependentes. 

Os fluxos operacionais dizem respeito aos processos-chave, sem os 

quais o serviço é inviabilizado. Eles podem ser idealizados quando o serviço 

ainda não existe ou revisados para os serviços que já operam. Nos casos 1 e 2, 

os fluxos foram idealizados entre equipe de projeto e fornecedores, sob a 

condução de Design. No terceiro caso, que já contava com serviço em 

execução (descrito neste trabalho como protótipo), houve a revisão desses 

fluxos. 

Na segunda fase de serviços (f2: caracterização), deve-se criar ou 

revisar, além de gestar a marca do serviço, incluindo a definição de sua 

proposta de valor. Após o reconhecimento da razão pela qual o projeto 

educacional existe e como ele poderá ser operado, o branding se encarrega de 

dar forma e “materializar” o serviço por meio de uma marca. Esta será expressa 

por um conceito central e norteada por valores específicos. O projeto deverá 

prever uma mensagem, que pode ser expressa prioritariamente pelo meio 

visual, mas não restrita a ele, podendo alcançar outros sentidos, como o 

auditivo, o tátil, o gustativo e o olfativo.  

Voltando aos casos estudados, houve uma semelhança proposital na 

constituição das marcas dos casos 1 e 3, pois foram serviços projetados 

concomitantemente. A necessidade de união dos negócios de Educação e 

Saúde do SESI/SC, além do compartilhamento dos espaços físicos dos dois 
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projetos em questão, justificaram essa semelhança. A marca do caso 2 difere 

graficamente dos outros casos, porém mantém filosofia semelhante. Todos os 

casos estudados trabalham como valores como irreverência e diversão, 

conforme premissas da educação voltada à indústria contemporânea, que 

percebe no entretenimento um recurso contemporâneo de aprendizagem. 

Na terceira fase de serviços (f3 relações interprofissionais), além dos 

fluxos iniciais, o serviço como um todo é concebido em conjunto com 

representantes dos stakeholders, como usuários e instrutores. Aqui se incluem 

as dinâmicas de interação entre os atores do serviço, com descrição detalhada 

de seus recursos. Além disso, podem ser recrutados parceiros que auxiliem na 

formatação do serviço, como os profissionais de Administração (gestão das 

etapas) e Marketing (dinâmicas de mercado). 

Nos casos (1) modelo maker e (2) ciências, os serviços foram 

desenhados por meio de sucessivas entrevistas e dinâmicas feitas de forma 

individual e grupal com os integrantes da equipe desenvolvedora e consultores 

externos do projeto. O serviço do caso 2 foi revisado a partir da análise dos 

usuários do espaço e das deliberações feitas no comitê formado por 

especialistas da área de Saúde do SESI/SC. Os próprios gestores internos da 

casa cumpriram a função de apoio para o desenho dos serviços, que seria 

delegada a parceiros externos. 
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Figura 33: Modelo - Etapa Serviços 2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Há também outra possibilidade de visualização do modelo na dimensão 

Serviços (Figura 33) ordenado conforme a “espiral do modelo” descrita 

anteriormente. Isso resume o objetivo da dimensão “Serviços”, cuja síntese é: 

“Serviços fáceis, utilizáveis e desejáveis a indústria”. A ordem de execução do 

modelo nessa dimensão é a seguinte: (1) compreensão sobre propósito do 

serviço; (2) criação e gestão de marca com foco na proposta de valor do 

serviço; (3) estabelecimento de parcerias e influência na atuação de 

profissionais de outras áreas, como Administração e Marketing. 
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Figura 34: Modelo - Etapa Ambientes 

Representação do processo em Design e ambientes na elaboração do modelo.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6.5.2 Design e os ambientes físicos 

Ambientes físicos podem ser projetados em Design para que produzam 

experiências marcantes para seus visitantes (MOZOTA, 2011). As 

experiências de ensino não tradicionais, direcionadas ao universo da inovação, 

exigem ambientes de ensino diferenciados, que favoreçam a experimentação e 

a interação entre os alunos. 

Os ambientes de ensino de cada caso trazido para análise nesta tese se 

diferenciam em termos de formatação física, mas se assemelham pela intenção 

de gerar experiências diferentes das salas de aula tradicionais. 

O ambiente do primeiro caso teve como prioridade o favorecimento de 

atividades colaborativas entre alunos matriculados em diferentes cursos. Todas 

as oficinas oferecidas pelos cursos (Matemática, Ciências, Tecnologia e 

Robótica, Comunicação e Interdisciplinar) ocorrem simultaneamente, 

permitindo que os alunos matriculados em um curso percebam a contribuição 

dos outros para a realização de seu projeto. Por esse motivo, o espaço não 

apresenta divisórias e é preenchido por longas bancadas. 

O segundo caso possui as unidades móveis, que contemplam ambientes 

internos (dentro dos caminhões) e externos (montáveis ao redor desses 

veículos). Nos ambientes internos, foram priorizadas tanto a observação como 

a interação dos usuários com os conteúdos expostos no interior dos caminhões. 

Já os ambientes externos foram projetados para favorecer a experimentação 

científica, gerada com itens do cotidiano dos alunos. 

Os espaços físicos do terceiro caso foram projetados para ocuparem 

áreas antes ociosas ou subaproveitadas das clínicas do SESI/SC: as regiões de 

espera, salas e corredores. Nesse caso, a interação entre o usuário e o espaço 

se deu fisicamente, pela inclusão de stands contendo jogos digitais interativos. 

A imagem a seguir descreve o percurso constitutivo do modelo, referente à 

etapa “Ambientes”. 

Na fase inicial (f1: reconhecimento), os espaços a serem explorados 

devem ser idealizados para as novas construções e descritos para ocupações de 

áreas já construídas. Os objetivos de inovação definirão a natureza das 

atividades projetivas, que, por sua vez, configurarão o tipo e a organização do 

mobiliário, além de diferenciar locais como áreas de armazenamento de 

insumos ou de dinâmicas interprofissionais, por exemplo. 

O primeiro caso estudado contava com uma sala de cerca de mil metros 

quadrados, localizada no Complexo Esportivo do SESI/SC, na cidade de 

Blumenau/SC. Com pé direito alto e mezanino, o espaço permitiu a exploração 

de grandes áreas para inserção de impressoras em 3D (curso de programação), 

mesas de robótica (curso do tema), palco e cadeiras de teatro (curso de artes), 

além de mesas e armários dedicados aos experimentos científicos (curso de 
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ciências). A parte superior do mezanino ainda pôde ser ocupada com um 

extenso refeitório e uma área expositiva dos projetos dos alunos. 

O segundo caso contava com as áreas internas e externas das unidades 

móveis. Questões como impacto e atratividade aos alunos nas áreas internas, 

logística de itens cenográficos e mobiliários para as áreas externas foram 

determinantes para a determinação desses espaços.  

Assim como no primeiro, o terceiro caso já contava com área pré-

determinada para ocupação: sala de espera e corredor das clínicas. Cada clínica 

tinha uma metragem específica, mas ambas com esses dois espaços disponíveis 

para a instalação do serviço. 

Na segunda fase (f2: caracterização), cabe fazer a aplicação das marcas 

dos serviços nos espaços. Além dos aspectos gráficos, as marcas precisam 

transmitir seus valores a cada aplicação. Por ser comum a todos os projetos de 

inovação, a atmosfera contemporânea não tradicional deverá sempre ser 

preservada. 

No primeiro caso, a marca Espaço de Educação Maker obteve 

derivações condizentes com cada temática dos cursos oferecidos no mesmo 

espaço. Foram preservados os mesmos estilos de símbolos, tipografia, 

ilustrações e fotografias da marca originária na criação dessas “submarcas”, 

porém cada uma foi diferenciada por paletas de cor específicas. 

No segundo caso, a marca SESI Ciências foi aplicada no adesivo que 

revestiu as unidades móveis. Nas áreas externas, o logotipo foi reproduzido em 

MDF de grande formato, a fim chamar a atenção dos visitantes e favorecer sua 

interação com a marca. 

Como no primeiro, a marca do terceiro caso também gerou submarcas 

de temáticas específicas abordadas pelo serviço: atividade física, alimentação, 

saúde mental, saúde bucal e saúde e SST. Elas foram aplicadas na parte externa 

dos stands que continham os jogos sobre saúde, além de nos materiais 

publicitários referentes a esses serviços específicos. 

Na terceira fase de Design de espaços (f3: relações interprofissionais), 

com relação às relações interprofissionais, deve-se recrutar parceiros de áreas 

como arquitetura e artes gráficas que possuam familiaridade com as premissas 

do conceito de inovação. 

Para os casos (1) modelo maker e (2) ciências, foram recrutados 

profissionais de arquitetura que já haviam se envolvido em projetos de espaços 

colaborativos de aprendizagem e compreendiam a proposta pedagógica da 

educação contemporânea. Eles acompanharam parte das primeiras discussões 

entre designer e equipe de desenvolvimento, que tinham como objetivo 

determinar as divisões do espaço do curso. Depois disso, pesquisaram 

referências e criaram projetos arquitetônicos e de mobiliário para esses dois 

casos. Esses foram apresentados por meio de maquete eletrônica para a 
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diretoria do SESI/SC. O segundo caso contou com uma arquiteta colaboradora 

interna do SESI/SC, da área de Engenharia. Essa profissional também criou 

uma maquete eletrônica para tornar possível a visualização e aprovação do 

projeto junto à diretoria do SESI/SC. 

Há também outra possibilidade de visualização do modelo na dimensão 

Ambientes (Figura 35). 

 
Figura 35: Modelo - Etapa Ambientes 2 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A imagem anterior (Figura 35) resume o objetivo da dimensão 

Ambientes, que pode ser sintetizada na expressão “Experiências memoráveis 

aos visitantes”. A ordem de execução do modelo nessa dimensão é a seguinte: 

(1) reconhecimento dos espaços a serem projetados/ocupados; (2) gestão de 

marca com foco na aplicabilidade no ambiente; (3) estabelecimento de 

parcerias com profissionais atuantes em áreas correlatas e influenciáveis pela 

consultoria em Design, como Arquitetura e Artes, para este caso. 
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Figura 36: Modelo - Etapa Informações 

Representação do processo em Design e informação na elaboração do modelo.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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6.5.3 Design e informação 

 

Para Frascara (2010), projetos de Design podem facilitar a leitura, a 

compreensão e a memorização de informações. Assim, o Design voltado a essa 

especificidade é um campo de organização de informações na composição dos 

ambientes e na comunicação de projetos de inovação organizacional, incluindo 

documentos e produtos editoriais. 

Nos casos (1) modelo maker e (2) ciências, materiais didáticos foram 

desenvolvidos para instrutores e alunos. No terceiro caso (saúde), foi criado 

um manual para a reprodução do espaço nas outras Unidades Regionais do 

SESI/SC. Em síntese, esta dimensão de Informações pode ser resumida pela 

expressão “Garantir a efetividade da comunicação, facilitando leitura, 

compreensão e memorização de informações”. 

As informações projetadas no primeiro e no segundo caso visaram 

instruir os alunos na realização de pesquisas para coletar informações 

relevantes na construção de seus próprios experimentos. Outro objetivo foi 

orientar os instrutores dos cursos sobre como conduzir as atividades 

pedagógicas, respeitando os princípios do modelo maker de ensino. De outra 

maneira, as informações foram compostas como conteúdo para cada um dos 

cursos, evidenciando-se suas inter-relações. 

No terceiro caso, as informações sobre o serviço não foram reunidas em 

materiais didáticos ou infográficos. Porém, como foi anteriormente descrito, 

foi projetado o manual destinado às equipes SESI/SC como recurso para a 

implementação do projeto em cidades catarinenses. 

Para a primeira fase do modelo, deve-se reconhecer o conteúdo 

informativo e planejar sua representação de acordo com as finalidades 

previstas. As informações são selecionadas e sintetizadas de acordo com cada 

objetivo de Design e com as finalidades didáticas, simbólicas, informativas ou 

funcionais de cada produto de comunicação. 

Os significados de marca são considerados na segunda fase (f2: 

caracterização), projetando-se também as informações gráfico-visuais, 

incluindo a possibilidade de outros sinais sensoriais. Além dos valores da 

marca e sua representação gráfico-identitária, outros produtos informativos, 

tipográficos e imagéticos também devem ser previstos e projetados. 

As marcas criadas foram destacadas nos materiais didáticos e no manual 

de implementação, entre outros produtos e ambientes. Em todos os casos, 

procurou-se reforçar a mensagem verbal que caracterizou o slogan dos projetos 

como a frase “faça você mesmo”. 

Para a terceira fase (f3: relações interprofissionais), considera-se o 

recrutamento e o envolvimento de outros profissionais que repercutam e 

ampliem com seu trabalho as informações difusoras das ideias centrais que, 
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primeiramente, foram propostas pela consultoria de Design. Por exemplo, 

durante a projetação dos produtos gráficos, a jornalista da equipe SESI/SC se 

encarregou da revisão dos textos. Outros profissionais, como jornalistas, 

publicitários, arquitetos, marceneiros, pintores, diagramadores, impressores e 

desenvolvedores de jogos, são também interagentes na consultoria de Design, 

além dos gestores do projeto e do pessoal interno à organização.  

Há também outra possibilidade de visualização do modelo na dimensão 

Informações (Figura 37). 

 
Figura 37: Modelo - Etapa Informações 2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A imagem anterior (Figura 37) resume a dimensão Informações, que é 

sintetizada na expressão “Facilitar a leitura, compreensão e memorização das 

informações”. A ordem de execução do modelo nessa dimensão é a seguinte: 

(1) reconhecimento das informações do projeto; (2) gestão de marca com foco 

na capacidade de transmissão de informações; (3) estabelecimento de parcerias 

com profissionais atuantes em áreas correlatas e influenciáveis pela consultoria 

de Design. 



132 
 

Figura 38: Modelo - Etapa Jogos 

Representação do processo em Design e jogos na elaboração do modelo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6.5.4 Design e jogos 

No contexto pedagógico, os jogos são atividades submetidas a 

determinadas regras e que dispõem de aspectos lúdicos, baseados em variações 

e surpresas para o entretenimento e o engajamento dos usuários, favorecendo 

a aprendizagem pela experimentação em ambientes seguros (KAPP, 2012). Na 

época da consultoria de Design aqui estudada, foram desenvolvidos no 

contexto dos projetos organizacionais de inovação dois jogos digitais e um 

jogo de tabuleiro.  

Do mesmo modo que a relação de Design com os itens anteriores, 

serviços, ambientes e informações, na relação com os jogos também são 

consideradas as fases de reconhecimento (f1); identificação (f2), e interação 

interpessoal (f3). 

Na primeira fase (f1: reconhecimento) é necessário o reconhecimento 

das necessidades e a indicação do produto jogo como solução coerente. Em 

seguida, ocorre a etapa específica do reconhecimento, para identificar o 

conteúdo didático e temático do jogo a ser desenvolvido. Toda a preparação, 

antes do processo de projetação do jogo, é realizada em conjunto com a equipe 

de desenvolvimento do projeto.  

Por exemplo, para a projetação de um dos jogos digitais foram 

necessárias as informações sobre os cursos oferecidos e a proposta didático-

pedagógica. Também foram necessárias informações sobre o ambiente de 

utilização do jogo e o perfil dos jogadores, como usuários do produto. Por sua 

vez, a projetação do jogo de tabuleiro requereu informações sobre o conteúdo 

científico.  

Na segunda fase (f2: caracterização), foram aplicadas nos jogos as 

marcas dos respectivos projetos inovadores. Inclusive, considera-se que os 

próprios jogos também são marcas dos projetos e devem expressar e 

representar seus conceitos na sua aparência e dinâmica. Isso é especialmente 

relevante nos jogos digitais multimídia, em que, além dos aspectos gráfico-

visuais, também devem ser considerados os sinais sonoros e a movimentação 

ou dinamicidade do próprio sistema lúdico.  

Por exemplo, os conceitos de jovialidade e ação, previstos na marca 

maker, foram especialmente expressos no jogo com uma animação projetada 

em holograma. Os personagens foram animados e apresentados em formato 

holográfico, para narrar aspectos da dinâmica dos cursos. Em outra situação, 

foi considerada na projetação do jogo de tabuleiro a intenção de “Tornar o 

programa SESI-Ciências tão ou mais interessante do que as atividades de lazer 

realizadas pelos alunos no contraturno”.  

Na terceira fase (f3: relações interprofissionais), trata-se de identificar e 

recrutar parceiros capazes de contribuir na elaboração ou na disponibilização 
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dos jogos. Especialmente, isso inclui profissionais de Educação e 

desenvolvedores de jogos. Além disso, deve-se viabilizar e participar em 

encontros produtivos das equipes de desenvolvimento do projeto com os 

parceiros recrutados. 

Por exemplo, na época da consultoria de Design, houve a produção de 

jogos com a parceria de desenvolvedores de uma empresa especializada em 

jogos, com sede em Florianópolis. Em outra situação, o processo de criação do 

jogo contou com a consultoria externa de uma cientista, para a definição do 

seu conteúdo, antes que o designer investisse na concepção gráfico-visual do 

produto, que envolveu componentes como: cartas, fichas e tabuleiro.  

Há também outra possibilidade de visualização do modelo na dimensão 

Jogos (Figura 37). 
 

Figura 39: Modelo - Etapa Jogos 2 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A imagem anterior (Figura 39) resume o objetivo da dimensão Jogos, 

que pode ser representada pela expressão “Aprendizado pela experimentação 

dentro de ambientes seguros”. A ordem de execução do modelo nessa 
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dimensão é a seguinte: (1) reconhecimento dos conteúdos a serem explorados 

pelos jogos; (2) gestão de marca com foco na atratividade dos jogos; (3) 

estabelecimento de parcerias com profissionais de áreas correlatas e 

influenciáveis pela consultoria em Design, como os desenvolvedores de jogos. 
 
Figura 40:  Síntese gráfica do Modelo Design Influente 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6.6 SÍNTESE DO MODELO 

As partes do modelo aqui proposto, as quais foram descritas nos tópicos 

anteriores, podem ser reunidas de modo complementar em uma única 

representação. O círculo apresentado na imagem a seguir (figura 40) resume 

as quatro habilitações de Design, as três fases de projeto e as fontes teóricas do 

modelo proposto pela tese. 

O conteúdo do modelo completo (Figura 40) deve ser lido do centro 

para a extremidade, em um percurso que, consecutivamente, é detalhado e 

complementado em camadas circulares. O círculo é composto por três anéis 

concêntricos, para leitura expansiva, a partir do nome das habilitações até as 

fases de projeto: 

1. No primeiro anel estão descritas as relações de Design com cada uma 

das dimensões: Serviços, Ambientes, Informações e Jogos, como foram 

discutidas neste trabalho;  

2. No segundo anel consta o resumo das descrições, em coerência com a 

fundamentação teórica do trabalho de pesquisa.  

3. No terceiro anel, em cada dimensão, aparecem as três fases de atuação: 

reconhecimento (f1), caracterização (f2) e relações interprofissionais 

(f3). Cada fase é identificada por um pictograma de: “olho”, “carimbo” 

e “balões de diálogo”, respectivamente. Porém, a fase de interações é 

dividida em duas categorias de parcerias: sendo uma (1) com 

profissionais externos e a outra (2) com colaboradores internos. 

  

6.7 AVALIAÇÃO COM PROFISSIONAIS PARTICIPANTES 

Os três últimos meses de 2018 compuseram o período de avaliação, 

desde a concepção dos instrumentos de pesquisa até a coleta e a análise dos 

resultados. Nove profissionais participantes dos projetos descritos avaliaram 

os principais aspectos afirmativos relacionados à consultoria de Design. Os 

resultados obtidos evidenciam a tese e justificam indicações do modelo aqui 

proposto. Para tanto, houve a aplicação de questionários semelhantes entre si, 

mas parcialmente específicos, porque os profissionais consultados são 

especialistas de diferentes áreas de atuação e, em parte, participaram de 

diferentes projetos de inovação. 

As matrizes dos questionários foram estruturadas em modelos 

adaptados e parcialmente baseados na tradicional escala de Likert2. Assim, as 

                                                           
2 A escala proposta pelo sociólogo e psicólogo estadunidense Rensis Likert (1903-

1981) é um tipo de questionário, com resposta psicométrica, usado em pesquisas de 

opinião. Em cada resposta, os entrevistados manifestam seu grau de concordância ou 
discordância com uma afirmação que lhes é apresentada. 
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respostas aos aspectos afirmativos foram cotejadas a partir das seguintes 

sentenças: “Discordo totalmente”, “Discordo parcialmente”, “Não concordo e 

nem discordo”, “Concordo parcialmente” e “Concordo totalmente”. Também 

foram dispostos campos para observações, abaixo de cada aspecto afirmativo. 

Isso permitiu a inclusão de comentários dos profissionais avaliadores no 

instrumento de pesquisa.  

Cada entrevistado foi convidado a responder o questionário anexado à 

mensagem-convite, que foi enviada por meio eletrônico-digital (e-mail). 

Primeiramente, foram selecionados quatro entrevistados de cada um dos três 

projetos organizacionais inovadores anteriormente descritos. Assim, somaram-

se doze convidados. Ao final, contudo, houve apenas nove respondentes, 

porque três convidados não responderam ao respectivo questionário. 

Sobre o perfil dos entrevistados, foram selecionados gestores que, na 

época, exerceram funções de liderança nos projetos, como gerência, 

coordenação ou liderança técnica. Também foram convidados profissionais 

que participaram de equipes de desenvolvedores ou especialistas de áreas 

específicas – por exemplo, um especialista em Física, que atuou no projeto 

SESI Ciências, e outro em Educação Física, integrante do projeto Espaço 

Saúde.  

Entre os respondentes dos questionários, houve seis mulheres e três 

homens. Houve um respondente que, na época, era parceiro externo de um 

projeto. Além disso, seis profissionais entrevistados eram colaboradores 

SESI/SC na época da consultoria de Design e ainda trabalhavam na entidade.   

Com a aplicação dos questionários, procurou-se confirmar aspectos 

afirmativos observáveis, os quais marcaram a participação e definiram a 

influência da consultoria de Design nos processos de gestão e implantação dos 

projetos de inovação SESI/SC. Por exemplo, entre outras, a estrutura básica 

que estabelece a semelhança entre os questionários específicos apresenta as 

seguintes afirmações: 

• O consultor em Design pesquisou sobre aspectos do serviço e 

exemplos de projetos pertencentes à premissa do projeto, como 

primeira etapa de seu trabalho; 

• Foram investidos esforços de pesquisa e planejamento para a criação 

da marca (missão, visão, valores e logo) do projeto; 

• As oficinas de cocriação, onde as pessoas envolvidas no projeto 

conceberam juntas algumas de suas funcionalidades, foram úteis e 

produtivas; 

• O consultor em Design nos influenciou a escolher outros profissionais 

responsáveis por tarefas relacionadas a arquitetura (maquetes 
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eletrônicas), artes gráficas (grafites), comunicação (redação 

publicitária) e jogos educativos (jogo de tabuleiro); 

• As intervenções do consultor em Design contribuíram para a 

concepção, execução e reputação interna (colaboradores e lideranças 

SESI/SC) do projeto. 

 

Em síntese, os questionários foram estruturados e produzidos para 

serem apreciados com relação aos seguintes tópicos de interesse: 

a) A frequência de concordância para cada projeto – marcações 

individuais e abertas, para quatro fases (reconhecimento, 

caracterização, relações interprofissionais e Design) e quatro 

dimensões do modelo (Serviços, Ambientes, Informações e Jogos); 

b) As observações registradas (questões abertas) – se correspondem aos 

pontos de concordância parcial ou de neutralidade dos pontos 

observados; 

c) As observações pertinentes para possíveis ajustes no modelo – se as 

marcações das questões fechadas e as observações das questões 

abertas apontam para oportunidades de ajustes na proposição do 

modelo. 

 

Entrevistados 1, 2 e 3 – Espaço de Educação Maker: 

 

• O primeiro e o terceiro entrevistados marcaram “Concordo totalmente” 

nas dez afirmações, sem discorrer nos campos de observação.  

• O segundo entrevistado marcou “Concordo totalmente” em nove das 

dez afirmações, assinalando “Concordo parcialmente” na afirmação de 

número nove. Também registrou comentários em “Observações”. 

A seguir é possível a visualização da análise dos questionários 

pertencentes ao projeto Espaço de Educação Maker (Quadro 17). 
 

Quadro 16: Quadro analítico dos questionários – Espaço de Educação Maker 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Espaço de Educação Maker 

Entrevistado 

1 
0 0 0 0 10 

Entrevistado 

2 
0 0 0 1 9 

Entrevistado 

3 
0 0 0 0 10 
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Entrevistados 4, 5 e 6 – Espaço Saúde: 

 

• O quarto entrevistado marcou “Concordo totalmente” para oito 

afirmações e “Concordo parcialmente” para duas: as questões 4 e 9, 

deixando vazios os campos de observação referentes a essas afirmações. 

Porém, realizou observações para duas afirmações (1 e 8). 

• O quinto entrevistado marcou “Concordo totalmente” para seis, 

“Concordo parcialmente” para três afirmações (4, 9 e 10) e “Não 

concordo e nem discordo” para uma afirmação (5).  

• O sexto entrevistado marcou “Concordo totalmente” nas dez 

afirmações, sem discorrer nos campos de observação.  

 

A seguir é possível a visualização da análise dos questionários 

pertencentes ao projeto Espaço de Espaço Saúde (Quadro 18). 
 
Quadro 17: Quadro analítico dos questionários – Espaço Saúde 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Entrevistados 7, 8 e 9 – SESI Ciências: 

 

• O sétimo entrevistado marcou “Concordo totalmente” para nove 

afirmações e “Concordo parcialmente” para uma afirmação (5). 

Registrou observações para as afirmações (1 e 5). 

• O oitavo entrevistado marcou “Concordo totalmente” para nove 

afirmações e “Concordo parcialmente” para uma afirmação (4), sem 

fazer observações. 

• O nono e último entrevistado também marcou “Concordo totalmente” 

para nove afirmações e “Concordo parcialmente” para uma afirmação 

(3). Fez uma observação para uma afirmação (4). 

 

A seguir é possível a visualização da análise dos questionários 

pertencentes ao projeto SESI Ciências (Quadro 19). 

 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Espaço de Educação Maker 

Entrevistado 

4 
0 0 0 2 8 

Entrevistado 

5 
0 0 1 3 6 

Entrevistado 

6 
0 0 0 0 10 
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Quadro 18: Quadro analítico dos questionários – SESI Ciências 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As respostas dos avaliadores aos questionários foram reunidas também 

em um único quadro (20), para visualização geral das avaliações. 

 
Quadro 19: Quadro analítico geral dos questionários 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Espaço de Educação Maker 

Entrevistado 

7 
0 0 0 1 9 

Entrevistado 

8 
0 0 0 1 9 

Entrevistado 

9 
0 0 0 1 9 
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Além das respostas objetivas a respeito de cada afirmação, foram 

consideradas as observações dissertativas registradas por parte dos 

avaliadores. 

Sobre a primeira afirmação, de que o projeto é inovador, o quarto 

avaliador observou que sim: “Inovador, pois permite ao trabalhador da 

indústria acessar a relação da saúde com seu dia a dia, com linguagem simples 

e acessível”. O sétimo avaliador, por sua vez, observou que “Apesar da cultura 

maker existir em nível mundial, o SESI inova por trazer esse movimento para 

o ambiente da educação e com personalidade própria”. 

Sobre a quarta afirmação, de que a sinalização dos espaços do projeto 

está de acordo ou superou as expectativas, o nono avaliador observou que 

“Superou as expectativas”.  

Sobre a quinta afirmação, de que os jogos digitais criados para o projeto 

contemplaram as experiências de aprendizagem dos alunos, o quinto avaliador 

observou que “Alguns aspectos do perfil dos usuários e das possibilidades de 

uso destes jogos nos locais poderiam ter sido mais explorados. Como também, 

a relação tempo disponível deste usuário no local para interação com os jogos, 

quanto ao conteúdo, a forma de operação e de implantação, estas as análises 

poderiam ter sido mais aprofundadas. Observo hoje em muitas unidades jogos 

desenvolvidos com baixa utilização pelos usuários”. Já o sétimo avaliador 

observou que “Os jogos digitais são muito relevantes do ponto de vista de 

interatividades e de iniciação a educação maker, mas o que foi muito comum 

é perguntas de como isso se daria na prática, necessitando sempre que o 

interlocutor estivesse muito por dentro das atividades educacionais 

desenvolvidas”.  

Sobre a oitava afirmação, de que foram úteis e produtivas as oficinas de 

cocriação com as pessoas envolvidas no projeto, o quarto avaliador também 

confirmou que “Foram desenvolvidas oficinas de cocriação com colaboradores 

da unidade”. O quinto avaliador (5) observou que “Talvez por questões de 

condução dos trabalhos pelos responsáveis internos pelo projeto (cliente). 

Alguns momentos o processo pareceu fragmentado e centralizado, gerando 

poucos momentos de real interação entre as equipes multiprofissionais. Assim 

como, a possibilidade de uma participação mais efetiva dos especialistas. 

Acredito que o fator engajamento nas etapas poderia ter sido mais explorado, 

pois em muitos momentos chegavam informações que algo já havia sido 

apresentado e aprovado pela direção, aspectos estes que poderiam ter sido 

explorados com as equipes de especialistas, tal fato inibia a possibilidade de 

maior engajamento e da criação de novas oportunidades e possibilidades”. 

Sobre a nona afirmação, de que o consultor em Design influenciou na 

escolha de outros profissionais, o segundo avaliador observou o seguinte: “Ele 

(o designer) sugeriu, mostrando-nos as vantagens, mas a decisão foi da 
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empresa”. Por sua vez, o quinto avaliador concordou parcialmente, afirmando 

que “Na prática percebi que recebemos a informação que deveríamos utilizar 

determinados fornecedores. Não consegui observar a possibilidade de escolher 

ou poder sugerir profissionais/fornecedores qualificados...”. 

Sobre a décima afirmação, de que as intervenções do consultor em 

Design contribuíram para a concepção, execução e reputação interna do 

projeto, o quinto avaliador observou que “Em relação a reputação interna 

acredito que refletiu mais nas lideranças e com menor intensidade entre os 

colaboradores. Os fatores para o engajamento em todos os níveis podem ter 

sido afetados por um comportamento interno em relação a comunicação e 

condução das etapas”. 

Em síntese, o primeiro projeto avaliado (Espaço de Educação Maker) 

registrou 29 registros de concordância total e apenas uma de concordância 

parcial, com relação à nona afirmação, sobre a participação do designer na 

contratação de fornecedores, com a observação de que o consultor de Design 

sugeriu, “mas a decisão foi da empresa”. Como resultante disso, considera-se 

positivamente que a observação confirma a participação e a influência do 

designer na seleção de fornecedores.  

No segundo projeto (Espaço Saúde), há 24 marcações de concordância 

total, cinco de concordância parcial e uma marcação neutra (“Não concordo e 

nem discordo”). Registraram-se observações sobre a necessidade de 

consideração do nível de experiência dos usuários para a formulação dos jogos 

digitais. Sobre isso, um avaliador observou que poderia ter havido avaliação 

mais apurada acerca do perfil e do tempo de realização dos jogos pelos 

usuários. Assim, apontaram-se possíveis falhas de investigação, prototipagem 

e reconhecimento de cenários específicos de cada Unidade Regional receptora 

do projeto que, no caso, foi o projeto Espaço Saúde. Apesar de pertinente e 

relevante, isso evoca questões sobre o perfil e a jornada do usuário, mas não 

invalida a percepção de que a consultoria de Design incentivou, influenciou e 

colaborou em pesquisas sobre a experiência de aprendizagem para a produção 

dos jogos. 

Outra observação crítica questionou, ainda, a gestão geral do segundo 

projeto, considerando que em “alguns momentos o processo pareceu 

fragmentado e centralizado, gerando poucos momentos de real interação entre 

as equipes multiprofissionais. Isso indica que a atuação da consultoria de 

Design pode e deve ser ainda mais efetiva no âmbito das “relações 

interprofissionais”, atuando como elemento catalizador na equipe de gestão em 

interação com profissionais e equipes projetivo-executivas. 

No terceiro projeto (SESI Ciências), houve três concordâncias parciais, 

havendo no restante a concordância plena de todos os avaliadores. Entre as 

observações, houve um alerta sobre a necessidade de conhecimento 
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aprofundado do instrutor para responder aos questionamentos dos alunos. 

Assim, ressalta-se também a necessidade de alinhamento e treinamento dos 

profissionais que realizam as atividades-fim dos projetos. Consequentemente, 

alerta para a atuação do designer como comunicador, na produção de materiais 

informativos e formativos e na exposição de ideias, por exemplo, com recursos 

de visualização da informação. 

Enfim, as considerações aqui apresentadas, juntamente com a leitura 

crítica dos dados coletadas foram relevantes para a realização de pequenos 

ajustes, visando o aprimoramento do modelo que havia sido encaminhado e 

avaliado pelos profissionais convidados. 

 

6.8 APRIMORAMENTO DO MODELO 

 

O aprimoramento do modelo foi conduzido pela observação das 

marcações de discordância observadas nas questões fechadas e abertas. Por 

exemplo, foram considerados os pontos críticos registrados na quinta e na nona 

questão, com relação às atribuições do círculo Relações Interprofissionais. Isso 

é representado como o terceiro ponto da espiral de crescimento do modelo e, 

primeiramente (Figura 40), foi denominado de “Reconhecimento” (atividades 

de pesquisas e análises). Contudo, posteriormente (Figura 41), foi indicado 

como Caracterização (branding). Por sua vez, o quarto ponto da espiral foi 

indicado como Design (Figura 41), incluindo serviço, espaço, informação e 

jogos. 

No âmbito de “Relações Interprofissionais” são incluídas as interações 

humanas com dinâmicas de Design Thinking. Contudo, posteriormente, 

considerou-se também a inclusão de outras atividades como: reuniões 

presenciais ou a distância e articulações entre cliente gestor do projeto, 

consultor de Design e profissionais parceiros.  

A mediação da consultoria de Design entre os gestores do projeto e os 

profissionais é necessária, porque permite a “tradução” das mensagens de 

interesse comum entre interlocutores (gestores e profissionais) de culturas 

diferentes. Isso requer o conhecimento técnico-tecnológico de potencialidades 

e características dos produtos e serviços recomendados. Também é necessário 

que o consultor de Design vivencie e domine os valores centrais da cultura 

organizacional e, principalmente, os conceitos básicos que idealmente definem 

o projeto inovador. O domínio do conteúdo técnico-simbólico da organização-

cliente e dos serviços profissionais contratados legitima o consultor de Design 

como participante influente nas decisões e nas atuações de desenvolvimento 

do projeto inovador. 

Tudo isso foi especialmente considerado diante dos resultados que, 

parcialmente e relativamente, discutiram a influência do consultor de Design 
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na escolha de profissionais parceiros nos projetos. Nas questões fechadas, 

houve duas respostas de concordância parcial e uma observação. Houve 

também uma observação sobre a falta do melhor envolvimento de alguns 

parceiros e mais duas observações sobre a adequação dos desenvolvedores de 

jogos às experiências de aprendizagem dos alunos. Trata-se de um tema que, 

na marcação das questões fechadas, provocou uma concordância parcial e 

outra resposta neutra. Além disso, outras questões indicaram a necessidade de 

atenção ao perfil e à disponibilidade de tempo dos usuários, na preparação do 

conteúdo e na operacionalidade de serviços e produtos, incluindo a preparação 

dos interlocutores que orientam os alunos na interação com os jogos.  

Diante disso, foram consideradas as respostas e as observações sobre o 

papel mediador da consultoria de Design, em interação com gestores, 

profissionais externos e colaboradores, inclusive como oportunidade 

aprimoramento das condições de melhor adequação do conteúdo e eficiência 

de produtos e serviços, motivando alterações na espiral do modelo, mais 

especificamente na terceira fase, com o acréscimo da notação da necessidade 

de “aproximação entre consultor e times de desenvolvedores internos (Quadro 

16).  Enfim, a diferenciação foi a notação aqui indicada como recomendação 

sobre a necessidade de esforços de aproximação entre consultor e times de 

desenvolvimento, evitando o comprometimento de ações ou do projeto, por 

problemas de relacionamento com gestores, colaboradores e profissionais 

externos.  

Na medida do possível, o consultor de Design deve reconhecer o 

trabalho de cada profissional envolvido, integrando-o ao processo de cocriação 

e, de maneira corresponsável, incentivá-lo a realizar seu trabalho de acordo 

com valores e interesses do projeto e com a cultura organizacional. Isso 

também foi acrescentado no gráfico circular do modelo (Figura 40), com a 

alteração da versão anterior do gráfico, com a alteração que substituiu a 

indicação de fontes teóricas pela notação “Parcerias com colaboradores 

internos”. 
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7 FRAMEWORKS 

 

Para orientar a atuação da consultoria de Design no cumprimento de 

atividades e interações previstas no modelo Design Influente, foi desenvolvido 

um conjunto de frameworks, como sugestões de recursos ou ferramentas de 

trabalho. Inclusive, como o material é dirigido a designers, acredita-se que 

esses possíveis os usuários dos frameworks dispõem de condições para adaptá-

los de acordo com sua conveniência ou com as condições da consultoria. 

Todavia, ressalta-se que os mesmos foram criteriosamente projetados, 

considerando-se aspectos relevantes das diferentes etapas da pesquisa 

realizada, como fundamentação teórica, pesquisa documental e de campo, até 

a aplicação do conhecimento na produção do modelo.  

O conjunto é composto por quatro frameworks individualmente 

referentes às dimensões Serviços, Ambientes, Informações e Jogos. Depois de 

serem consideradas as avaliações dos profissionais envolvidos nos projetos 

estudados é que foram propostos os recursos em formato de framework. Estes 

foram desenvolvidos para a inclusão eficiente da consultoria de Design como 

mediador influente na interação entre gestores, desenvolvedores e 

profissionais externos que, circunstancialmente, integram o projeto com a 

oferta de produtos ou serviços. 

Primeiramente, o trabalho requer a integração da equipe e o 

“levantamento de ideias” que, em seguida, são selecionadas para identificar 

aquelas que são centrais para o projeto e devem orientar as ações de todos os 

envolvidos. Isso propõe brainstormings, atividades cocriativas e, entre outras, 

práticas inspiradas em Design thinking. 

Enfim, cada framework é dividido em duas partes: a primeira sugere 

atividade específica de acordo com uma das dimensões do projeto; a segunda 

parte permite o registro das ideias selecionadas em função da prática realizada 

e também indica os responsáveis pelas ações decorrentes, sejam gestores, 

desenvolvedores ou profissionais externos.  

Os frameworks foram desenvolvidos tendo como base as dinâmicas 

cocriativas de Design thinking, principalmente de Design sprint, já descritas 

na fundamentação teórica deste trabalho. Deve-se destacar alguns princípios 

para a realização das atividades propostas: 

O primeiro princípio indica a preponderância das tarefas individuais ou 

coletivas que, primeiramente, foram decorrentes da análise e síntese dos 

registros de ideias por processos de visualização coletiva de informações com 

o uso de post-its. Isso começa com a realização de oficinas coletivas, para 

proposição, exposição, análise e votação de ideias e ações. 

O segundo princípio considera que, com cocriatividade e 

corresponsabilidade, as dúvidas devem ser superadas em privilégio das ações, 
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sejam de pesquisa, projetivas ou executivas. A mediação da consultoria de 

Design pode e deve influir na sinergia contra a apatia, a discórdia e o atraso.  

Além de princípios, também há etapas que devem ser cumpridas na 

realização das oficinas cocriativas.  

A etapa preliminar é reservada para entrevistas com o profissional 

demandante do (A) serviço, (B) ambiente, (C) informação ou (D) jogo, 

buscando-se obter as primeiras percepções para a condução mediadora das 

atividades. 

Para as entrevistas, as perguntas devem ser elaboradas com base na 

percepção inicial do projeto e da questão específica, considerando-se aspectos 

como origem do problema ou oportunidade, descrição do contexto e outras 

implicações do desafio, como obstáculos e oportunidades que foram 

pressentidas e devem ser confirmadas.  

Na fase preliminar ainda deve ser planejada a realização das oficinas, 

considerando-se a composição dos participantes, o local de realização, a 

aquisição e a aplicação de materiais como post-its, blocos de anotação, canetas 

e suportes para o desenho e apresentação de ideias. 

A primeira etapa da realização da oficina é a apresentação dos 

participantes e da situação-tema da atividade. Assim, explica-se aos 

participantes o motivo do encontro e das atividades a serem realizadas, 

procurando-se tranquilizar a todos sobre expectativas de desempenho.  

A segunda etapa é realizada com a mediação facilitadora do 

representante da consultoria de Design. Para isso, desenvolve-se a metodologia 

prevista com técnicas de extração e visualização de informações, de acordo 

com o planejamento da etapa preliminar.  

Como foi assinalado, quatro frameworks foram estruturados em duas 

partes: a primeira é dedicada à identificação do trabalho e à apresentação das 

sugestões de atividades; a segunda é composta pelo quadro gráfico destinado 

a informar o plano de ação. Cada trabalho proposto é diferenciado com relação 

aos demais, inclusive com variação da dimensão que abriga seus planos e 

atividades: serviços, ambientes, informações ou jogos. No entanto, as partes 

dedicadas à estruturação do plano de ação são as mesmas, sendo repetidas no 

registro de cada trabalho, independentemente da dimensão.  
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7.1 FRAMEWORK 1: SERVIÇOS 
 

Figura 41: Framework Serviços 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O primeiro framework (Figura 41) é dedicado à dimensão Serviços. Há 

três setores gráficos, identificados como (1) Propósito/Grande ideia, (2) Fluxos 

dos usuários e (3) Plano de Ação.  

1. O primeiro setor (Propósito/Grande ideia) é composto por um único 

quadro, no qual devem ser registradas as percepções individuais dos 

participantes sobre a razão do trabalho e a solução inovadora para 

solução do problema ou aproveitamento de oportunidade (Grande 

ideia). 

2. O segundo setor (Fluxos dos usuários) é composto por 20 pequenos 

quadros divididos em quatro colunas, identificadas com as expressões 

“descobre”, “aprende”, “usa”, “se satisfaz”, para registrar as 

experiências dos principais stakeholders desde a descoberta até a 

satisfação, visando identificar o momento que deve ser priorizado como 

crucial no trabalho dos participantes. A indicação dos stakeholders 

relevantes deve considerar o responsável pelo projeto ou demandante 

do trabalho, representantes da área financeira e de Marketing ou vendas, 

gestores de serviços e profissionais especializados para o tipo de 

trabalho.  

3. O terceiro setor (Plano de Ação) é composto por três quadros que 

reúnem registros para compor a ficha técnica do trabalho, com o registro 

das ideias no primeiro quadro, das ações no segundo e dos responsáveis 

no terceiro. 

 

No primeiro setor, o “Propósito” que deve ser registrado no quadro 

Propósito/Grande ideia (Figura 41) é resultante da reunião cocriativa como 

uma ideia coletivamente mais votada. Um processo semelhante resulta na 

“grande ideia” que também deve ser registrada no mesmo setor. Por exemplo, 

na reunião do projeto SESI Ciências, o “propósito” coletivamente escolhido 

foi “Contribuir para o letramento científico dos estudantes catarinenses”, e a 

“Grande Ideia” foi “Ensino itinerante de ciências”. 

No segundo setor foi adotado o conceito de “jornada do usuário” na 

proposição dos “Fluxos do usuário”. Também coletivamente, de acordo com o 

consenso possível entre os participantes, em cada quadro correspondente, 

registram-se as fases determinantes, de descoberta, aprendizagem, uso e 

satisfação, na utilização dos serviços pelos usuários. Deve-se considerar que 

pode haver mais de um tipo de usuário, implicando também jornadas e 

experiências diferenciadas.  

Por exemplo, nas exposições itinerantes de ciências sobre caminhões, a 

sinalização e a decoração externas são fatores centrais no aspecto “descobre”. 

Na exposição, a disposição das atrações, as informações e a dinâmica das 
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experiências interativas são fatores centrais no aspecto “aprende”. Também, 

elementos, mecanismos e instrumentos que, diretamente, permitem a interação 

do público com as atrações científicas são fatores centrais do aspecto “usa”. 

Por fim, os efeitos estético-luminosos ou lúdicos resultantes da interação do 

usuário com a atração científica são fatores centrais do aspecto “se satisfaz”, 

porque além do conhecimento adquirido o visitante usuário é satisfeito com a 

diversão do processo e a beleza dos resultados.   

Após o preenchimento do quadro, com as informações acima, descobre-

se, portanto, que a ludicidade e a estética das experiências científicas e da 

exposição como um todo são aspectos-chave na satisfação do usuário. Por isso, 

sem se descuidar de outros aspectos, em especial do conhecimento, pode-se 

inovar no incremento lúdico-estético, a começar pelo potencial da própria 

embalagem do serviço que é o caminhão.  

No terceiro setor, o preenchimento dos três quadros do “Plano de Ação” 

é diretamente orientado pelas indicações das palavras “ideias”, “ações” e 

“responsáveis”. Portanto, considera-se que a relação direta entre as palavras e 

os procedimentos torna o processo autoexplicativo. 
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7.2 FRAMEWORK 2: AMBIENTES 
 

Figura 42: Framework Ambientes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  



151 
 

O segundo framework (Figura 42) é dedicado à dimensão Ambientes. 

Há quatro setores gráficos, identificados como (1) Propósito/Grande ideia, (2) 

Fluxos dos usuários, (3) Matriz de Ideias e (4) Plano de Ação.  

1. O primeiro setor, Atributos da Marca, é composto por um único quadro, 

no qual devem ser registradas as percepções individuais dos 

participantes sobre a compreensão da marca do projeto ou da empresa 

da qual ele se origina, caso ela seja a marca a ser comunicada. 

2. O segundo setor, Marca nos Ambientes, também é composto por um 

único quadro. Nele devem ser registradas as percepções individuais dos 

participantes sobre o que deve ser construído ou remodelado em termos 

de espaços físicos. 

3. O terceiro setor, Matriz de Ideias, organiza as ideias selecionadas do 

quadro anterior de acordo com o investimento e impacto previstos para 

cada uma delas. Ele auxilia no descarte de ideias dispendiosas de pouco 

impacto e evidencia as iniciativas econômicas de alto impacto. 

4. O quarto setor, Plano de Ação, é composto por três quadros. Transpõe 

as ideias listadas no quadrante “menos investimento e maior impacto” 

do quadro anterior em ações práticas com indicação de seus respectivos 

responsáveis. 

 

No primeiro setor, os “Atributos da Marca” devem ser relembrados ou 

sugeridos pelo consultor com auxílio do time presente na dinâmica. Para o 

Espaço de Educação Maker, poderiam ser registrados como atributos dessa 

marca adjetivos como “irreverente” e “divertida”.  

Um processo semelhante ao do setor 1 resulta em “Marca nos 

Ambientes” (2). Registros ilustrativos que poderiam ser obtidos, ainda 

utilizando como exemplo o Espaço de Educação Maker, são os seguintes: 

“Grandes mesas que proporcionem a cooperação entre os alunos” e “Criação 

de um grande painel touch screen como recurso didático aos alunos”. 

No terceiro setor há a “Matriz de Ideias”. Também coletivamente, de 

acordo com o consenso possível entre os participantes, deve-se posicionar as 

ideias registradas anteriormente conforme os resultados previstos (“Impacto”) 

e investimentos necessários (“Investimento”). Deve-se destacar os registros 

localizados no quadrante referente ao maior impacto com menor investimento. 

Utilizando os exemplos anteriores, a ideia da mesa provavelmente pertenceria 

ao quadrante de menor investimento e maior impacto, ao passo que a ideia do 

painel em touch screen seria enquadrada como maior investimento e menor 

impacto. 

No quarto setor, o preenchimento dos três quadros do Plano de Ação é 

diretamente orientado pelas indicações das palavras “ideias”, “ações” e 
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“responsáveis”. Portanto, considera-se que a relação direta entre as palavras e 

os procedimentos torna o processo autoexplicativo. 
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7.3 FRAMEWORK 3: INFORMAÇÕES 
 

Figura 43: Framework Informações 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O terceiro framework (Figura 43) é dedicado à dimensão Informações. 

Há sete setores gráficos, identificados como 1) Atributos da Marca, 2) O que 

Informar, 3) Síntese e Conexão, 4) Hierarquização, 5) Formato/Suporte, 6) 

Ideias e 7) Plano de Ação. 

1. O primeiro setor, Atributos da Marca, é composto por um único quadro, 

no qual devem ser registradas as percepções individuais dos 

participantes sobre a compreensão da marca do projeto ou da empresa 

da qual ele se origina, caso ela seja a marca a ser comunicada. 

2. O segundo setor, O que Informar, também é composto por um único 

quadro. Nele devem ser registradas as percepções individuais dos 

participantes sobre o que deve ser informado pelo projeto em questão. 

3. O terceiro setor. Síntese e Conexão, primeiramente resume para depois 

derivar dados da informação central escolhida. Ele auxilia na 

identificação do que é mais importante e de como poderão ser tecidas 

suas narrativas, com base na percepção do grupo. 

4. O quarto setor, Hierarquização, reforça a ideia central a aparecer no 

primeiro plano de leitura e nomina as derivações que aparecerão nos 

planos seguintes. 

5. O quinto setor, Formato/Suporte, determina o formato e o suporte onde 

a informação será transmitida. Ela pode ser um vídeo, um infográfico 

bidimensional ou uma peça de sinalização interna, por exemplo. 

6. O sexto setor, Ideias, lista ideias livres relativas ao formato de 

veiculação da informação a ser transmitida. Elas podem indicar uma 

maneira interessante de concebê-la ou veiculá-la. 

7. O sétimo setor, Plano de Ação, é composto por três quadros. Transpõe 

as ideias listadas no quadrante “menos investimento e maior impacto” 

do quadro anterior em ações práticas com indicação de seus respectivos 

responsáveis. 

 

No primeiro setor, os “Atributos da Marca” devem ser relembrados ou 

sugeridos pelo consultor com auxílio do time presente na dinâmica. Para o 

Espaço de Educação Maker, poderiam ser registrados como atributos dessa 

marca adjetivos como “irreverente” e “divertida”. Um processo semelhante ao 

do setor 1 resulta nos setores subsequentes (de 2 a 7).  

Os participantes deverão ser provocados a identificar os conteúdos a 

serem disseminados em “O Que Informar” (2).  

Depois de identificar o que será informado, o consultor provocará o time 

a resumir a ideia da informação em uma frase (“Síntese”, 3). No exemplo do 

Espaço Saúde, poderia ser escolhido informar o lançamento do espaço. Depois 

disso, o consultor proporá seu desmembramento em até cinco assuntos 

subjacentes (“Conexão”, 3). Voltando ao exemplo, poderia ser sintetizada a 
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mensagem “Venha praticar saúde aqui no SESI!”, e da palavra “Saúde” 

poderiam se conectar os conceitos de “promoção da saúde” e “jogos de saúde”, 

por exemplo. 

Depois de identificar síntese e conexões de informações, o consultor 

também pedirá a ajuda do time para a identificação do que vem antes e depois 

para hierarquização da informação a ser disseminada, bem como para escolha 

do formato, suporte e ideia para apresentação/veiculação da informação a ser 

disseminada (Hierarquização, Formato/Suporte e Ideia – 4, 5 e 6 

respectivamente). Para o Espaço Saúde, primeiramente poderia ser exposto o 

conceito de inovação para promoção da saúde para depois se falar dos jogos e 

dos demais serviços ofertados pelo espaço. Essas informações poderiam ser 

transmitidas por um vídeo a ser veiculado nas redes sociais. Poderiam, ainda, 

surgir as ideias de gravar depoimentos dos próprios colaboradores do SESI 

sobre o espaço, bem como a de veicular o vídeo a todos que curtirem a página 

do SESI nas redes sociais. 

No sétimo setor , o preenchimento dos três quadros do Plano de Ação é 

diretamente orientado pelas indicações das palavras “ideias”, “ações” e 

“responsáveis”. Portanto, considera-se que a relação direta entre as palavras e 

os procedimentos torna o processo autoexplicativo. 
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7.4 FRAMEWORK 4: JOGOS 

 
Figura 44: Framework Jogos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O quarto framework (Figura 44) é dedicado à dimensão Jogos. Há dez 

setores gráficos, identificados como 1) Objetivos, 2) Desafio do Usuário, 3) 

Instruções, 4) Dificuldade/Recompensa, 5) Referências, 6) 

Personagens/Cenários, 7) Formato, 8) Ideias, 9) Nome e Identidade e 10) Plano 

de Ação. 

1. O primeiro setor, Objetivo, procura coletar percepções individuais do 

time sobre o objetivo do usuário ao realizar o jogo proposto pela 

organização demandante. 

2. O segundo setor, Desafio do Usuário, provoca um exercício de 

proposição de alternativas de desafios a serem enfrentados durante o 

jogo pelo usuário, conforme seu objetivo. 

3. O terceiro setor, Instruções, procura resumir as orientações essenciais 

dadas aos usuários do jogo. 

4. O quarto setor, Dificuldade/Recompensa, identifica a evolução das 

barreiras para vitória do usuário e como este será recompensado por ela. 

5. O quinto setor, Referências, dá conta de coletar as referências estéticas 

e funcionais de jogos da equipe para identificação de um padrão 

representativo da identidade do time. 

6. O sexto setor, Personagens/Cenários, encontra os cenários e respectivos 

personagens componentes do jogo. Aqui há compreensão sobre a 

história a ser narrada por eles também. 

7. O sétimo setor, Formato, escolhe se o jogo será analógico ou digital. 

8. O oitavo setor, Ideias, identifica livremente ideias gerais para 

constituição ou oferta do jogo a ser desenvolvido. 

9. O nono setor, Nome e Identidade, aparece somente no final, após a 

idealização do jogo e sob lembrança do consultor a respeito da marca 

do projeto ou organização demandante 

 

No primeiro setor, o “Objetivo” deve ser relembrado ou sugerido pelo 

consultor com auxílio do time presente na dinâmica. Utilizando como exemplo 

o jogo digital de Segurança no Ambiente de Trabalho desenvolvido como 

subprojeto do Espaço Saúde, poder-se-ia citar como objetivo “Aparecer como 

o vitorioso do jogo”. 

Depois de identificar o objetivo, o consultor provocará o time para 

repostas sobre os desafios do usuário do jogo (“Desafios dos Usuários”, 2). No 

caso do jogo citado anteriormente, poderiam aparecer como descrição do 

desafio registros como “Conseguir posicionar o capacete rapidamente na 

cabaça dos trabalhadores para segurar os tijolos que vem da obra”. 

 O consultor sugerirá “Instruções, “Dificuldades” e “Recompensas” (3 

e 4). Voltando ao exemplo, como instruções, poderia ser citada na tela inicial 

a advertência “Posicione os tijolos na cabeça dos trabalhadores e garante sua 
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segurança” e anunciada a recompensa “O jogador mais rápido aparecerá aqui 

como o grande vencedor! O recordista até agora é Fulano de Tal, com X 

pontos!”. 

No quinto setor (“Referências”, 5), faz-se a provocação do time para 

repostas sobre referências de jogos condizentes com o que será projetado ou 

que os agrade pessoalmente. No caso do jogo citado anteriormente, poderiam 

aparecer lembranças da infância dos participantes, envolvendo jogos simples 

de evolução por fases, como Sonic e Super Mario. 

No sexto setor (“Personagens/Cenários”, 6), o consultor sugerirá uma 

descrição de cenário e de personagem do jogo conforme as observações feitas 

por ele até então. Para o exemplo discutido aqui, cenário e personagens 

poderiam ser “Ambiente fabril” e “Trabalhadores uniformizados”. 

No sétimo setor, o preenchimento dos três quadros do Plano de Ação é 

diretamente orientado pelas indicações das palavras “ideias”, “ações” e 

“responsáveis”. Portanto, considera-se que a relação direta entre as palavras e 

os procedimentos torna o processo autoexplicativo. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As queixas frequentes de designers sobre a desvalorização de sua 

profissão, dentre outros fatores, ocorrem pela sua banalização e amplitude de 

relacionamentos com outras áreas, usando as expressões de Nojima e Ferreira 

(2016), autoras de estudo sobre profissão e atitude profissional do Design. Isto, 

ainda segundo as mesmas autoras, gera instabilidade e ameaça a identidade 

profissional do designer. 

Cabe à primeira consideração sobre esta tese, a reflexão trazida por 

Nojima e Ferreira (2016) x a alternativa de apresentação do Design como 

mediador estratégico de iniciativas organizacionais de inovação. O modelo 

Design Influente foi aqui proposto privilegiando e orientando a função 

consultiva do designer que, a partir da projetação de produtos, serviços e 

marcas, busca e reúne informações e conhecimento para influenciar na gestão 

e no desenvolvimento eficiente de projetos organizacionais inovadores. 

Aponta-se a consultoria de Design como instância privilegiada na interlocução 

entre gestores, colaboradores desenvolvedores e profissionais externos 

prestadores de serviços, especialmente na busca de inovação.  

Nos projetos SESI/SC pesquisados, foi observado e confirmado que a 

valorização de Design junto à liderança de organizações do setor industrial 

beneficia a atuação de gestores e profissionais, favorecendo o 

desenvolvimento de projetos inovadores com a percepção abrangente e 

integrativa que, tradicionalmente, caracteriza a área de Design. Contudo, como 

foi assinalado isso é especialmente necessário diante das circunstâncias atuais 

que aumenta o nível das exigências de todos os envolvidos, sejam gestores, 

colaboradores, profissionais e principalmente usuários. 

O profissional de Design é requisitado para auxiliar na tarefa de 

incrementar a eficiência da indústria, diante das circunstâncias econômicas e 

tecnológicas globalizadas e dos apelos por desenvolvimento social e 

atendimento aos requisitos de mercado. Isso implica com certeza no 

conhecimento sobre “experiência dos usuários” e das condições contextuais. 

Mas, o atendimento das circunstâncias depende, primeiramente, da interação 

positiva e produtiva do público interno e parceiros em prol dos objetivos 

previstos. Atualmente, isso requer que os objetivos sejam previstos de maneira 

cocriativa e que a atuação seja colaborativa e corresponsável. Portanto, é 

necessária a mediação coerente e eficiente para integrar o protagonismo 

individualizado em benefício de uma organização ou de um projeto.  

Com algumas exceções, não é comum a igualdade aproximada de 

tarefas e benefícios entre os envolvidos no projeto. Há diferenças nos tipos de 

vinculação e participação profissional na organização e no projeto. Contudo, 

é aproximadamente possível que os envolvidos partilhem os mesmos ideais, 
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conceitos e objetivos. Assim, respeitando-se as subjetividades, buscam-se as 

condições de comunicação e interação, para que todos compartilhem com 

intensidade valores e objetivos do projeto inovador.   

O processo de desenvolvimento deste trabalho de pesquisa foi 

antecipado pelo exercício profissional como designer e consultor de Design 

em projetos de inovação industrial. Portanto, o trabalho de pesquisa serviu 

para sistematizar, expor o conhecimento e avaliar parte dos saberes já 

adquiridos na prática com projetos organizacionais desenvolvidos na unidade 

central do SESI/SC. Ademais, depois da experiências vividas nos projetos aqui 

descritos, houve a continuidade das atividades de consultoria em outras 

unidades de Santa Catarina, além de oportunidades em outras unidades SESI, 

em diferentes cidades e estados brasileiros, como os Centros SESI de Inovação 

de Minas Gerais (CIS/MG) e Rio Grande do Sul (CIS/RS); Saúde do SESI Rio 

Grande do Sul e Departamento Nacional SESI (SESI/DN). Enfim, atribui-se a 

continuidade dos trabalhos de consultoria à boa qualidade de recursos e 

procedimentos apresentados no modelo Design Influente. 

Por sua vez, quanto à avaliação dos aspectos afirmativos, houve poucas 

dúvidas e observações que, além de não comprometerem a validade 

participativa e influente da consultoria de Design, mostraram-se apenas 

relativas e nunca negativas. Isso evidencia que as percepções sobre a 

participação positiva e a influência da consultoria de Design, as quais 

motivaram a tese de doutoramento e o trabalho de pesquisa, foram 

coerentemente percebidas e compartilhadas com outros profissionais também 

participantes dos projetos organizacionais de inovação.  

Reforça-se aqui que a tese deste trabalho de doutoramento considera 

que “a consultoria de Design pode e deve ser central e influente na gestão de 

projetos organizacionais inovadores”, considerando ainda que isso foi 

confirmado nas respostas obtidas com a aplicação dos questionários.  

Além disso, foi possível observar que, inicialmente, é a participação do 

designer no desenvolvimento da identidade do projeto e sua atividade projetual 

de criação da marca gráfica e outros símbolos de identidade que o habilitam 

como consultor influente na gestão geral dos produtos e serviços do projeto 

inovador. Relembra-se que a parte descritiva da pesquisa indicou a relevância 

da (a) participação no desenvolvimento da identidade do projeto; (b) definição 

dos conceitos de sua marca; (c) criação da marca gráfica. Inclusive, durante o 

doutoramento foi publicado o artigo “Vem fazer! A influência de branding no 

design de serviços do SESI/SC” (SILVA JÚNIOR; PERASSI, 2018) sobre as 

atividades de desenvolvimento de identidade e criação da marca gráfica. 

Em síntese, o resultado da parte aplicada e final da pesquisa é o modelo 

“Design Influente”, com a descrição ordenada de procedimentos, os esquemas 

de visualização e as ferramentas gráficas de gestão. No entanto, todo o estudo 
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foi alicerçado e justificado com procedimentos metódicos e evidências 

substanciais: 

• sobre os procedimentos no trabalho sistemático de pesquisa, descreveu-

se e foi justificado o processo de consultoria, de acordo com conceitos 

e arranjos da fundamentação teórica. Também se indicaram os aspectos 

afirmativos da influência da consultoria de Design nos projetos 

descritos. Além disso, organizaram-se informações e foram descritas e 

discutidas as evidências sobre relações de causa e consequência; 

• foram indicados aspectos afirmativos que evidenciam a participação 

influente da consultoria de Design nos projetos SESI/SC de inovação. 

Tal influência foi confirmada nas respostas de outros participantes dos 

projetos descritos, concordando com os aspectos afirmativos da 

influência da consultoria de Design apresentados em questionários; 

• sobre as evidências de correção e eficiência de inferências e 

procedimentos, ressalta-se que resultados parciais da pesquisa foram 

avaliados e publicados em revista científica e que houve continuidade 

e ampliação dos trabalhos de consultoria de Design para outras 

unidades institucionais SESI, em diferentes cidades e estados 

brasileiros.    

 

O trabalho de pesquisa, portanto, foi duplamente qualificado, na 

constante interação entre os campos teórico-acadêmico e profissional-

aplicado, resultando na proposição do modelo Design Influente. Além disso, 

foram indicadas necessidades e possibilidades de valorização profissional dos 

designers, principalmente diante dos desafios de inovação. Entre outras 

questões, isso implicou a reflexão e a proposição de ações diferenciadas para 

a educação e a atuação industrial. 

O descompasso entre a tradicional realidade pedagógica e os desafios 

da atualidade tecnológica repercute negativamente nos aspectos sociais, 

econômicos e psicológicos. Isso é particularmente expresso nos índices de 

evasão escolar, com ênfase no nível médio de ensino. Também envolvem 

aspectos de educação para cidadania e vida, por exemplo, requerendo a 

ampliação do alfabetismo científico e a melhor divulgação de informações 

consistentes sobre procedimentos e cuidados de saúde.  

Nos projetos pesquisados, foram identificadas e desenvolvidas quatro 

dimensões pedagógicas e interagentes com atividades de Design – (1) 

Serviços; (2) Ambientes; (3) Informações; (4) Jogos –, implicando a 

projetação de sistemas de informação, começando com a criação da marca 

gráfica e mais símbolos e produtos de identificação, sinalização e informação, 

em ambientes, veículos e outros suportes. Houve, ainda, a sustentação dos 
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serviços pedagógicos, com a projetação de produtos de apoio didático para a 

educação maker, científica e cuidados de saúde, inclusive a participação no 

desenvolvimento de jogos didáticos. A partir disso, o trabalho de consultoria 

de Design também participou e influenciou na gestão de atividades e produtos 

realizados por desenvolvedores internos e profissionais externos.  

O setor industrial é tipicamente produtivo. Contudo, como um serviço 

social, a instituição SESI compartilha e colabora na propagação e na realização 

da ideia de que os investimentos na educação e na saúde dos trabalhadores e 

seus familiares resultam em ganhos de produtividade, competitividade, lucro 

e bem-estar. A consultoria de Design foi parceira desse ideal, bem como o 

trabalho de pesquisa desenvolvido. Argumentos filosóficos e científicos 

apresentados na fundamentação teórica evidenciam a validade desse 

pensamento, e a adesão de outras entidades e do público nos projetos de 

inovação também assinalam o engajamento institucional e comunitário. 

É interessante reafirmar que os ideais são sinteticamente visualizados 

em símbolos ou bandeiras, apesar de a história social evidenciar isso de 

maneira recorrente ao longo de milênios. Tradicionalmente, nações e 

corporações, como exércitos e igrejas, criam e divulgam símbolos ou marcas 

que representam seus ideais e, comumente, as bandeiras são os símbolos mais 

populares. Por sua vez, cada um dos projetos inovadores SESI que foi descrito 

neste trabalho desenvolveu um percurso de processos e ações que resultaram 

em ambientes, produtos e serviços específicos. Tal percurso foi definido pelo 

ideal do projeto, ou seja, para implementar a educação maker, ampliar o 

alfabetismo científico ou promover a educação para a saúde. Todavia, por trás 

dessas palavras, há conceitos e valores cujo detalhamento define a identidade 

do projeto e que devem ser expressos na marca gráfica deste, que é a bandeira 

que sintetiza o ideal. 

Como reflexão resultante deste trabalho de pesquisa, considera-se que 

a gestão e o desenvolvimento eficientes do projeto de inovação, como um tipo 

de empreendimento, são definidos pelo grau de consciência sobre os valores e 

a finalidade de seu ideal. A maior consciência aguça a precisão nas decisões 

estratégicas, táticas e operacionais que orientam todos os processos. Portanto, 

cabe ao gestor conhecer e desenvolver junto à comunidade envolvida no 

empreendimento a consciência de sua missão, visão ideal e valores 

característicos de identidade. A consciência comunitária atua positivamente 

nos processos e ações, sejam os desenvolvidos coletivamente, por equipes de 

trabalho, ou individualmente, por diferentes profissionais.  

Primeiramente, a participação consciente e aplicada da consultoria de 

Design no desenvolvimento da identidade do empreendimento resulta na 

criação da marca gráfica que, depois de discutida e aprovada, é amplamente 

comunicada, como a bandeira do empreendimento. A partir disso, a equipe 
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gestora estabelece uma aliança estratégica de preservação e desenvolvimento 

da marca e seus valores junto às equipes internas de desenvolvedores e aos 

profissionais externos que, circunstancialmente ou não, são integrados ao 

empreendimento. Por sua vez, quando isso é bem-sucedido, a consultoria de 

Design passa a influenciar diretamente na gestão de processos, produtos, 

ambiente e serviços do empreendimento. 

De imediato, os trabalhos futuros que devem ser desenvolvidos 

envolvem o contínuo processo de aprimoramento e validação do modelo aqui 

proposto. Primeiramente, o modelo deve ser apresentado, discutido com 

designers e experimentado com estudantes de Design em situações de 

treinamento ou projetos de conclusão de curso. O trabalho com estudantes 

prevê inicialmente o aprimoramento do processo de apresentação didática do 

modelo e a utilidade dos frameworks como ferramentas auxiliares. Em 

continuidade, é possível desenvolver um manual provisório de aplicação do 

modelo e uso das ferramentas. Posteriormente, deve-se desenvolver um 

projeto de pesquisa para o acompanhamento crítico da aplicação do modelo, 

com o apoio do manual, em consultorias realizadas por profissionais de 

Design. Além do aprimoramento do modelo e suas ferramentas, isso permitirá 

avaliar o grau de autonomia e eficiência do modelo no apoio à atuação de 

outros designers em diferentes projetos ou situações.   
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APÊNDICE A - Questionários enviados aos especialistas para avaliação 

do modelo 

 

A.1. Questionário SESI Ciências 

 

O DOMÍNIO CONCEITUAL DA MARCA EM DESIGN PARA 

INOVAÇÃO: DIRETRIZES PARA COMUNICAÇÃO E GESTÃO DE 

PROJETOS 

 

APRESENTAÇÃO 

Trata-se de um documento encaminhado a profissionais especialista 

envolvidos nos projetos executados no SESI/SC e discutidos pela tese de José 

Elias da Silva Júnior. Este estudo está fase de desenvolvimento pelo Programa 

de Pós-Graduação em Design da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) com orientação do professor Richard Perassi Luiz de Sousa. 

A temática da tese trata do papel da construção e gestão das marcas para 

a inovação dos projetos discutidos pela tese. 

É garantida a confidencialidade sobre a identidade dos avaliadores e não 

haverá a publicação de respostas individualizadas. Inclusive, é garantido 

também que, em qualquer momento, possa ser solicitado a retirada do relatório 

de pesquisa de informações oferecidas pelo avaliador solicitante. 

Considera-se que a descrição e a proposição de práticas e recursos na 

tese não caracterizam a única solução possível. Assim, solicita-se aos 

especialistas que considerem o grau de coerência e pertinência das afirmações 

apresentadas a seguir, no restrito contexto do estudo realizado. Inclusive, todas 

as possíveis sugestões consideradas pertinentes, dentro do recorte o do escopo 

da tese, serão bem consideradas e acatadas.  

Após ler cada afirmação, assinale as lacunas acordo com sua percepção 

sobre o projeto SESI Ciências 

 

1) SESI Ciências é um projeto inovador. 

 
(  )  

Discordo 

totalmente 

 

(  )  

Discordo 

parcialmente 

 

(  )  

Não concordo e 

nem discordo  

(  )  

Concordo 

parcialmente 

 

(  )  

Concordo 

totalmente 

 

 

Observações:  
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2) Valores e propósito da marca SESI Ciências aparecem refletidos no 

planejamento de seus serviços. 

 
(  )  

Discordo 

totalmente 

 

(  )  

Discordo 

parcialmente 

 

(  )  

Não concordo e 

nem discordo  

(  )  

Concordo 

parcialmente 

 

(  )  

Concordo 

totalmente 

 

 

Observações:  
 

 

3) Os ambientes (espaços internos fixos e áreas externas móveis dos 

caminhões) foram projetados para gerarem experiências memoráveis aos seus 

visitantes. 

 
(  )  

Discordo 

totalmente 

 

(  )  

Discordo 

parcialmente 

 

(  )  

Não concordo e 

nem discordo  

(  )  

Concordo 

parcialmente 

 

(  )  

Concordo 

totalmente 

 

 

Observações:  
 

 

4) A sinalização dos espaços externos está de acordo ou superou minhas 

expectativas. 

 
(  )  

Discordo 

totalmente 

 

(  )  

Discordo 

parcialmente 

 

(  )  

Não concordo e 

nem discordo  

(  )  

Concordo 

parcialmente 

 

(  )  

Concordo 

totalmente 

 

 

Observações:  
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5) O jogo de tabuleiro criado para o projeto levou em consideração as 

experiências de aprendizagem dos alunos. 

 
(  )  

Discordo 

totalmente 

 

(  )  

Discordo 

parcialmente 

 

(  )  

Não concordo e 

nem discordo  

(  )  

Concordo 

parcialmente 

 

(  )  

Concordo 

totalmente 

 

 

Observações:  
 

 

6) O consultor em Design pesquisou sobre aspectos do serviço como a temática 

da Educação e exemplos de projetos pertencentes à premissa Maker como 

primeira etapa de seu trabalho. 

 
(  )  

Discordo 

totalmente 

 

(  )  

Discordo 

parcialmente 

 

(  )  

Não concordo e 

nem discordo  

(  )  

Concordo 

parcialmente 

 

(  )  

Concordo 

totalmente 

 

 

Observações:  
 

 

7) Foram investidos esforços de pesquisa e planejamento para a criação da 

marca (missão, visão, valores e logo) SESI Ciências. 

 
(  )  

Discordo 

totalmente 

 

(  )  

Discordo 

parcialmente 

 

(  )  

Não concordo e 

nem discordo  

(  )  

Concordo 

parcialmente 

 

(  )  

Concordo 

totalmente 

 

 

Observações:  
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8) As oficina(s) de cocriação, onde as pessoas envolvidas no projeto 

conceberam juntas algumas de suas funcionalidades (ex: concepção do espaço 

físico), foram úteis e produtivas. 

 
(  )  

Discordo 

totalmente 

 

(  )  

Discordo 

parcialmente 

 

(  )  

Não concordo e 

nem discordo  

(  )  

Concordo 

parcialmente 

 

(  )  

Concordo 

totalmente 

 

 

Observações:  
 

 

9) O consultor em Design nos influenciou a escolher outros profissionais 

responsáveis por tarefas relacionadas a arquitetura (ex: maquetes eletrônicas), 

artes gráficas (ex: grafites), comunicação (ex: redação publicitária) e jogos 

educativos (ex: jogo de tabuleiro) 

 
(  )  

Discordo 

totalmente 

 

(  )  

Discordo 

parcialmente 

 

(  )  

Não concordo e 

nem discordo  

(  )  

Concordo 

parcialmente 

 

(  )  

Concordo 

totalmente 

 

 

Observações:  
 

 

10) As intervenções do consultor em Design contribuíram para a concepção, 

execução e reputação interna (colaboradores e lideranças do SESI/SC) do SESI 

Ciências  
 

(  )  

Discordo 

totalmente 

 

(  )  

Discordo 

parcialmente 

 

(  )  

Não concordo e 

nem discordo  

(  )  

Concordo 

parcialmente 

 

(  )  

Concordo 

totalmente 

 

 

Observações:  
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A.2. Questionário Espaço Saúde SESI 

 

O DOMÍNIO CONCEITUAL DA MARCA EM DESIGN PARA 

INOVAÇÃO: DIRETRIZES PARA COMUNICAÇÃO E GESTÃO DE 

PROJETOS 

 

APRESENTAÇÃO 

Trata-se de um documento encaminhado a profissionais especialista 

envolvidos nos projetos executados no SESI/SC e discutidos pela tese de José 

Elias da Silva Júnior. Este estudo está fase de desenvolvimento pelo Programa 

de Pós-Graduação em Design da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) com orientação do professor Richard Perassi Luiz de Sousa. 

A temática da tese trata do papel da construção e gestão das marcas para 

a inovação dos projetos discutidos pela tese. 

É garantida a confidencialidade sobre a identidade dos avaliadores e não 

haverá a publicação de respostas individualizadas. Inclusive, é garantido 

também que, em qualquer momento, possa ser solicitado a retirada do relatório 

de pesquisa de informações oferecidas pelo avaliador solicitante. 

Considera-se que a descrição e a proposição de práticas e recursos na 

tese não caracterizam a única solução possível. Assim, solicita-se aos 

especialistas que considerem o grau de coerência e pertinência das afirmações 

apresentadas a seguir, no restrito contexto do estudo realizado. Inclusive, todas 

as possíveis sugestões consideradas pertinentes, dentro do recorte o do escopo 

da tese, serão bem consideradas e acatadas.  

Após ler cada afirmação, assinale as lacunas acordo com sua percepção 

sobre o projeto Espaço Saúde SESI 

 

 

1) SESI Ciências é um projeto inovador. 

 
(  )  

Discordo 

totalmente 

 

(  )  

Discordo 

parcialmente 

 

(  )  

Não concordo e 

nem discordo  

(  )  

Concordo 

parcialmente 

 

(  )  

Concordo 

totalmente 

 

 

Observações:  
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2) Valores e propósito da marca Espaço Saúde SESI aparecem refletidos no 

planejamento de seus serviços. 

 
(  )  

Discordo 

totalmente 

 

(  )  

Discordo 

parcialmente 

 

(  )  

Não concordo e 

nem discordo  

(  )  

Concordo 

parcialmente 

 

(  )  

Concordo 

totalmente 

 

 

Observações:  
 

 

 

3) Os ambientes foram projetados para gerarem experiências memoráveis aos 

seus visitantes. 

 
(  )  

Discordo 

totalmente 

 

(  )  

Discordo 

parcialmente 

 

(  )  

Não concordo e 

nem discordo  

(  )  

Concordo 

parcialmente 

 

(  )  

Concordo 

totalmente 

 

 

Observações:  
 

 

 

4) A sinalização dos espaços externos está de acordo ou superou minhas 

expectativas. 

 
(  )  

Discordo 

totalmente 

 

(  )  

Discordo 

parcialmente 

 

(  )  

Não concordo e 

nem discordo  

(  )  

Concordo 

parcialmente 

 

(  )  

Concordo 

totalmente 

 

 

Observações:  
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5) O jogo de tabuleiro criado para o projeto levou em consideração as 

experiências dos visitantes. 

 
(  )  

Discordo 

totalmente 

 

(  )  

Discordo 

parcialmente 

 

(  )  

Não concordo e 

nem discordo  

(  )  

Concordo 

parcialmente 

 

(  )  

Concordo 

totalmente 

 

 

Observações:  
 

 

6) O consultor em Design pesquisou sobre aspectos do serviço como a temática 

da Saúde e exemplos de projetos pertencentes à premissa Promoção da Saúde 

como primeira etapa de seu trabalho. 

 
(  )  

Discordo 

totalmente 

 

(  )  

Discordo 

parcialmente 

 

(  )  

Não concordo e 

nem discordo  

(  )  

Concordo 

parcialmente 

 

(  )  

Concordo 

totalmente 

 

 

Observações:  
 

 

7) Foram investidos esforços de pesquisa e planejamento para a criação da 

marca (missão, visão, valores e logo) Espaço Saúde SESI. 

 
(  )  

Discordo 

totalmente 

 

(  )  

Discordo 

parcialmente 

 

(  )  

Não concordo e 

nem discordo  

(  )  

Concordo 

parcialmente 

 

(  )  

Concordo 

totalmente 

 

 

Observações:  
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8) As oficina(s) de cocriação, onde as pessoas envolvidas no projeto 

conceberam juntas algumas de suas funcionalidades (ex: concepção do espaço 

físico), foram úteis e produtivas. 

 
(  )  

Discordo 

totalmente 

 

(  )  

Discordo 

parcialmente 

 

(  )  

Não concordo e 

nem discordo  

(  )  

Concordo 

parcialmente 

 

(  )  

Concordo 

totalmente 

 

 

Observações:  
 

 

9) O consultor em Design nos influenciou a escolher outros profissionais 

responsáveis por tarefas relacionadas a arquitetura (ex: maquetes eletrônicas), 

artes gráficas (ex: grafites), comunicação (ex: redação publicitária) e jogos 

educativos (ex: jogos digitais). 

 
(  )  

Discordo 

totalmente 

 

(  )  

Discordo 

parcialmente 

 

(  )  

Não concordo e 

nem discordo  

(  )  

Concordo 

parcialmente 

 

(  )  

Concordo 

totalmente 

 

 

Observações:  
 

 

10) As intervenções do consultor em Design contribuíram para a concepção, 

execução e reputação interna (colaboradores e lideranças do SESI/SC) do 

Espaço Saúde SESI. 
 

(  )  

Discordo 

totalmente 

 

(  )  

Discordo 

parcialmente 

 

(  )  

Não concordo e 

nem discordo  

(  )  

Concordo 

parcialmente 

 

(  )  

Concordo 

totalmente 

 

 

Observações:  
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A.3. SESI Espaço de Educação Maker 

 

O DOMÍNIO CONCEITUAL DA MARCA EM DESIGN PARA 

INOVAÇÃO: DIRETRIZES PARA COMUNICAÇÃO E GESTÃO DE 

PROJETOS 

 

APRESENTAÇÃO 

Trata-se de um documento encaminhado a profissionais especialista 

envolvidos nos projetos executados no SESI/SC e discutidos pela tese de José 

Elias da Silva Júnior. Este estudo está fase de desenvolvimento pelo Programa 

de Pós-Graduação em Design da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) com orientação do professor Richard Perassi Luiz de Sousa. 

A temática da tese trata do papel da construção e gestão das marcas para 

a inovação dos projetos discutidos pela tese. 

É garantida a confidencialidade sobre a identidade dos avaliadores e não 

haverá a publicação de respostas individualizadas. Inclusive, é garantido 

também que, em qualquer momento, possa ser solicitado a retirada do relatório 

de pesquisa de informações oferecidas pelo avaliador solicitante. 

Considera-se que a descrição e a proposição de práticas e recursos na 

tese não caracterizam a única solução possível. Assim, solicita-se aos 

especialistas que considerem o grau de coerência e pertinência das afirmações 

apresentadas a seguir, no restrito contexto do estudo realizado. Inclusive, todas 

as possíveis sugestões consideradas pertinentes, dentro do recorte o do escopo 

da tese, serão bem consideradas e acatadas.  

Após ler cada afirmação, assinale as lacunas acordo com sua percepção 

sobre o projeto SESI Espaço de Educação Maker 

 

1) Espaço de Educação Maker é um projeto inovador. 
 

(  )  

Discordo 

totalmente 

 

(  )  

Discordo 

parcialmente 

 

(  )  

Não concordo e 

nem discordo  

(  )  

Concordo 

parcialmente 

 

(  )  

Concordo 

totalmente 

 

 

Observações:  
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2) Valores e propósito da marca Espaço de Educação Maker aparecem 

refletidos no planejamento de seus serviços. 

 
(  )  

Discordo 

totalmente 

 

(  )  

Discordo 

parcialmente 

 

(  )  

Não concordo e 

nem discordo  

(  )  

Concordo 

parcialmente 

 

(  )  

Concordo 

totalmente 

 

 

Observações:  
 

 

3) Os ambientes (Complexo Esportivo do SESI de Blumenau) foram 

projetados para gerarem experiências memoráveis aos seus visitantes. 

 
(  )  

Discordo 

totalmente 

 

(  )  

Discordo 

parcialmente 

 

(  )  

Não concordo e 

nem discordo  

(  )  

Concordo 

parcialmente 

 

(  )  

Concordo 

totalmente 

 

 

Observações:  
 

 

4) A sinalização dos espaços externos está de acordo ou superou minhas 

expectativas. 

 
(  )  

Discordo 

totalmente 

 

(  )  

Discordo 

parcialmente 

 

(  )  

Não concordo e 

nem discordo  

(  )  

Concordo 

parcialmente 

 

(  )  

Concordo 

totalmente 

 

 

Observações:  
 

 

5) Os jogos digitais criados para o projeto (com ajuda da Cafundó) levaram em 

consideração as experiências de aprendizagem dos alunos. 

 
(  )  

Discordo 

totalmente 

 

(  )  

Discordo 

parcialmente 

 

(  )  

Não concordo e 

nem discordo  

(  )  

Concordo 

parcialmente 

 

(  )  

Concordo 

totalmente 

 

 

Observações:  
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6) O consultor em Design pesquisou sobre aspectos do serviço como a temática 

da Educação e exemplos de projetos pertencentes à premissa Maker como 

primeira etapa de seu trabalho. 

 
(  )  

Discordo 

totalmente 

 

(  )  

Discordo 

parcialmente 

 

(  )  

Não concordo e 

nem discordo  

(  )  

Concordo 

parcialmente 

 

(  )  

Concordo 

totalmente 

 

 

Observações:  
 

 

7) Foram investidos esforços de pesquisa e planejamento para a criação da 

marca (missão, visão, valores e logo) Espaço de Educação Maker. 

 
(  )  

Discordo 

totalmente 

 

(  )  

Discordo 

parcialmente 

 

(  )  

Não concordo e 

nem discordo  

(  )  

Concordo 

parcialmente 

 

(  )  

Concordo 

totalmente 

 

 

Observações:  
 

 

8) As oficinas(s) de cocriação, onde as pessoas envolvidas no projeto 

conceberam juntas algumas de suas funcionalidades (ex: concepção do espaço 

físico), foram úteis e produtivas. 

 
(  )  

Discordo 

totalmente 

 

(  )  

Discordo 

parcialmente 

 

(  )  

Não concordo e 

nem discordo  

(  )  

Concordo 

parcialmente 

 

(  )  

Concordo 

totalmente 

 

 

Observações:  
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9) O consultor em Design nos influenciou a escolher outros profissionais 

responsáveis por tarefas relacionadas a arquitetura (ex: maquetes eletrônicas), 

artes gráficas (ex: grafites), comunicação (ex: redação publicitária) e jogos 

educativos (ex: jogo de tabuleiro). 

 
(  )  

Discordo 

totalmente 

 

(  )  

Discordo 

parcialmente 

 

(  )  

Não concordo e 

nem discordo  

(  )  

Concordo 

parcialmente 

 

(  )  

Concordo 

totalmente 

 

 

Observações:  
 

 

10) As intervenções do consultor em Design contribuíram para a concepção, 

execução e reputação interna (colaboradores e lideranças do SESI/SC) do 

Espaço de Educação Maker. 

 
(  )  

Discordo 

totalmente 

 

(  )  

Discordo 

parcialmente 

 

(  )  

Não concordo e 

nem discordo  

(  )  

Concordo 

parcialmente 

 

(  )  

Concordo 

totalmente 

 

 

Observações:  
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ANEXO - Autorização para publicação dos casos 

 

 


	LISTA DE QUADROS
	1 INTRODUÇÃO
	1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA
	1.2 PROBLEMÁTICA
	1.2.1 Evasão escolar
	1.2.2 Alfabetismo científico
	1.2.3 Capacidade de inovar

	1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DESTE ESTUDO
	1.4 OBJETIVOS
	1.4.1 Objetivo geral
	1.4.2 Objetivos específicos

	1.5 ORIGINALIDADE E ADERÊNCIA DA TESE AO PROGRAMA

	2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
	2.1 MODELOS, FRAMEWORKS E DESIGN PARA INOVAÇÃO
	2.2 A ESFERA DE DESIGN
	2.2.1 Design e ambiente
	2.2.2 Design e jogo
	2.2.3 Design e informação
	2.2.4 Design e serviço

	2.3 A ESFERA DA EDUCAÇÃO
	2.3.1 Educação 1.0: período pré-industrial
	2.3.2 Educação 1.0 e 2.0 no Brasil
	2.3.3 Sobre a educação 3.0

	2.4 INTERSEÇÃO ENTRE DESIGN E EDUCAÇÃO
	2.5 A ESFERA DA INDÚSTRIA
	2.5.1 As quatro fases da indústria
	2.5.2 A indústria catarinense

	2.6 INTERSEÇÃO ENTRE DESIGN E INDÚSTRIA
	2.7 INTERSEÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO E INDÚSTRIA

	3 METODOLOGIA
	Metodologia é aqui indicada como o estudo do método (TRIVIÑOS, 1992), especialmente, considera-se os procedimentos que foram adotados e desenvolvidos nesta pesquisa. Por isso, há em seguida a apresentação dos procedimentos metodológicos e consideraçõe...
	3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA E ETAPAS DO ESTUDO
	3.2 PROCEDIMENTOS DA ETAPA DE APLICAÇÃO

	4 OS CASOS ESTUDADOS
	4.1 CASO “ESPAÇO DE EDUCAÇÃO MAKER”
	4.1.1 Características gerais


	Fonte: Elaborado pelo autor.
	4.1.2 Design, marca e serviços

	As interações humanas foram priorizadas nas atividades do projeto. Isso implicou a identificação dos propósitos, além de outros aspectos e elementos representados pelo nome, marca gráfica e identidade visual do projeto que reunia os serviços propostos.
	Observou-se o conjunto dos serviços em geral, para reconhecer sua identidade, considerando-se seus elementos e aspectos distintivos e sua relevância para o público no contexto regional de atuação. Assim, foram desenvolvidas pesquisas sobre:
	4.1.3 Design de superfície na sinalização dos ambientes físicos
	4.1.4 Design gráfico aplicado em produtos e jogos didáticos
	4.1.5 Considerações sobre a liderança de Design no primeiro projeto
	4.2 CASO 2: PROGRAMA SESI CIÊNCIAS
	4.2.1 Características gerais
	4.2.2 Design, marca e serviços
	4.2.3 Design de superfície na sinalização dos ambientes físicos
	4.2.4 Design Gráfico aplicado em produtos e jogos didáticos


	O painel didático (figura 23) procura explicar o conceito das ondas eletromagnéticas de acordo com a proposta da marca, que aproxima as ciências do cotidiano das pessoas. Essa intervenção foi criada para um público específico de até 18 anos. A constru...
	Projeto, diagramação e redação dos conteúdos dos materiais levaram em consideração a proposta de desmitificação das ciências como difícil e pouco atrativa ao público jovem.
	4.2.5 Considerações sobre a liderança de Design no segundo projeto
	4.3 CASO 3 “ESPAÇO SAÚDE”
	4.3.1 Características gerais


	Fonte: Elaborado pelo autor.
	4.3.2 Design, marca e serviços
	4.3.3 Design de superfície na sinalização dos ambientes físicos

	Referentemente ao item “a” (atividade de cocriação), tem-se o registro da figura 27, a qual mostra um painel semelhante ao da atividade criada para o Espaço de Educação Maker. Porém, diferentemente deste, a proposta aqui foi inter-relacionar conteúdos...
	A primeira tarefa do comitê do Espaço Saúde, composto por consultores responsáveis por cada temática a ser abordada pelo espaço e mediado pelo consultor em Design, foi a de pensar na composição das subdivisões espaciais do projeto. Tal atividade foi c...
	Os membros do comitê foram orientados a preencher post-its com ideias de atividades interativas que transmitissem mensagens de saúde conforme as premissas educacionais do Educação Maker.
	A imagem a seguir (Figura 28) é da maquete eletrônica de um dos ambientes projetados pela equipe de desenvolvimento, com ajuda do consultor em Design e das arquitetas contratadas.
	Fonte: Arquivo do autor.
	As caixas planejadas para separação de cada jogo interativo acomodam cada uma das temáticas de saúde abordadas pelo projeto. Em suas superfícies externas foram projetadas informações com instruções de uso de cada aparelho e o elemento gráfico do fogue...
	4.3.4 Design gráfico aplicado em produtos e jogos didáticos
	4.3.5 Considerações sobre a liderança de Design no terceiro projeto

	5 DISCUSSÃO SOBRE OS CASOS
	6 ESTRUTURAÇÃO DO MODELO
	6.1 O MODELO
	6.2 FASE 1: RECONHECIMENTO

	Conforme listado anteriormente (Quadro 14), o briefing é construído a partir dos primeiros diálogos entre cliente ou equipe contratante e consultor. O intuito é registrar informações, além de organizar as demandas a serem executadas pelo designer. Pod...
	6.3 FASE 2: CARACTERIZAÇÃO
	6.4 FASE 3: RELAÇÕES INTERPROFISSIONAIS
	6.5 DESIGN E SUAS MANIFESTAÇÕES

	Fonte: Elaborado pelo autor.
	6.5.1 Design e serviço

	Os serviços indicados relacionam as três propostas: (1) modelo maker, (2) ciências e (3) hábitos de saúde. Especificamente, com relação a Design e serviços, listam-se as fases de (f1) reconhecimento, (f2) caracterização e (f3) relações interprofission...
	De acordo com as definições trazidas na fundamentação teórica desta pesquisa, por meio de projetos de Design, busca-se desenvolver serviços fáceis, utilizáveis e desejáveis. Neste trabalho, os serviços estudados são destinados à inovação e o Design de...
	6.5.2 Design e os ambientes físicos
	6.5.3 Design e informação
	6.5.4 Design e jogos
	6.6 SÍNTESE DO MODELO
	6.7 AVALIAÇÃO COM PROFISSIONAIS PARTICIPANTES
	6.8 APRIMORAMENTO DO MODELO

	7 FRAMEWORKS
	7.1 FRAMEWORK 1: SERVIÇOS
	7.2 FRAMEWORK 2: AMBIENTES
	7.3 FRAMEWORK 3: INFORMAÇÕES
	7.4 FRAMEWORK 4: JOGOS

	8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS
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