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UFRGS & Uppsala – Projeto Red4Sus Métricas para Inovação

Apresentação

Este livro apresenta a metodologia Red4Sus (Redesign for 
Sustainability ou Redesenho para Sustentabilidade), construída em 
conjunto pela Universidade de Uppsala e Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul.

Esta metodologia foi desenvolvida para facilitar a incorporação de 
soluções inovadoras e sustentáveis em projetos do serviço público. 

O texto está organizado em sete Capítulos, envolvendo: Introdução, 
Conceitos, Preparação para a Implantação, Desenho da Solução, 
Implementação da Solução, Métricas e Capacitação para a 
Inovação. 

Além desses capítulos, o livro também apresenta um Capítulo final, 
intitulado Toolkit, descrevendo ferramentas que podem ser 
utilizadas para o desenho da solução.
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1.1. Os criadores do Red4Sus

A Universidade de Uppsala (UU) e a Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) trabalham juntas desde 2017 no âmbito do 
Projeto de Capacitação Erasmus + LISTO. A partir dessa 
colaboração, surgiu RED4SUS (Redesign para Sustentabilidade), 
um programa para capacitar governos locais no Brasil na 
implementação da inovação e da sustentabilidade em seus projetos 
governamentais, fortalecendo, assim, o trabalho em direção aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

A Universidade de Uppsala é a universidade mais antiga da Suécia. 
Hoje é uma instituição acadêmica conceituada, que apresenta a 
clara missão de conduzir pesquisa e educação de alta qualidade e 
interagir construtivamente com a sociedade, contribuindo de 
diferentes maneiras para um mundo melhor. A gestão geral do 
projeto Red4Sus, realizada pelo Sr. Philip Baur, é uma ação da 
Unidade de Parceria Global da Divisão de Internacionalização da 
UU, sendo que as questões de treinamento e desenvolvimento de 
conteúdo referente a metodologia Design Thinking foram 
conduzidas pela Iniciativa de Sustentabilidade da UU, sob a 
responsabilidade do Dr. Klas Palm. 

Fone: +46 72 999 92 34     E-mail: klas.palm@angstrom.uu
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1.1. Os criadores do Red4Sus

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul é uma instituição 
reconhecida nacional e internacionalmente, regularmente posicionada 
entre as melhores universidades da América Latina. Como instituição 
pública a serviço da sociedade e comprometida com o futuro, reafirma 
seu compromisso com a educação e a produção do conhecimento, 
inspirada nos ideais de liberdade e solidariedade. A supervisão junto às 
equipes locais do projeto Red4Sus no Brasil e América Latina, 
coordenada pelo Prof. Dr. José Luis Duarte Ribeiro, é uma ação do 
Núcleo de Inovação Sustentável (NIS) do Programa de Pós-graduação 
em Engenharia de Produção da UFRGS. Neste projeto, o treinamento e 
desenvolvimento de conteúdo referente a metodologia Design Thinking
foram conduzidos pela Dra. Ana Paula Kloeckner, a interação com as 
partes interessadas foi coordenada pela Dra. Ana Paula Matei e o 
desenvolvimento e design de conteúdo do website Red4Sus foram 
conduzidos pela Dra Mery Blanck. 

Fone: +55 51 3308-3491     E-mail: nis@ufrgs.br

Entre em contato

Estamos prontos para auxiliar você e a sua organização na condução 
desta jornada de transformação. Experimente esta nova visão sobre 
design de serviços públicos com o foco em inovação sustentável. Se 
você tem interesse em capacitar a sua equipe para o desenvolvimento 
de projetos inovadores e sustentáveis, entre em contato conosco.
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1.2. Inovação no Setor Público

As demandas dos cidadãos modificam-se continuamente. Isso 
exige que as organizações públicas sejam responsivas e ágeis na 
construção de soluções para renovar suas estruturas e a 
prestação de serviços à sociedade. Essas soluções precisam, ao 
mesmo tempo, serem inovadoras e sustentáveis, propiciando o 
desenvolvimento social, ambiental e econômico. Assim, são 
necessários projetos que contemplem as demandas atuais sem 
comprometer as necessidades das futuras gerações. Isso motivou 
a construção da metodologia Red4Sus e a redação deste livro.

Inovação

Para algo ser chamado de inovação, precisa ser necessariamente 
algo NOVO e, mesmo tempo, criar VALOR. É mais do que 
simplesmente novo, o que poderíamos chamar de invenção, ou 
mais do que algo que apenas cria valor, o que poderíamos 
entender como otimização ou racionalização. Assim, para ser 
considerado uma INOVAÇÃO é preciso que seja adotado com 
sucesso pelas pessoas que podem extrair seu valor. Assim: 
"Inovação envolve soluções novas ou melhores que criam valor 
para a sociedade, empresas e indivíduos" (https://Regeringen.se).
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1.2. Inovação no Setor Público

Inspirando Mudança

A inovação no setor público pode promover melhorias significativas nos 

serviços que o governo tem a responsabilidade de fornecer. Abrange 

repensar o conteúdo desses serviços e os instrumentos usados para 

fornecê-los. A inovação cria serviços que são mais focados no usuário, 

melhor definidos, e atendem melhor a demanda do usuário. A inovação 

pode alterar tanto a oferta de serviços, melhorando suas 

características, quanto a demanda por serviços, ao introduzir novas 

formas de articulação desta demanda.

Inovação Sustentável

Há uma grande oportunidade de promover inovações que incorporem 

as premissas da sustentabilidade em sua essência. Isso pode ser feito 

desenvolvendo o diálogo e a colaboração entre as diversas partes 

interessadas como elemento da estratégia de prestação de serviços. 

Para avançar na direção de um futuro sustentável, precisamos, hoje, 

aumentar a adoção de novas competências, conjuntos de habilidades e 

mindset no local de trabalho. Para tanto, novos programas de 

treinamento de executivos são fundamentais para a geração de líderes 

com uma mentalidade direcionada à inovação sustentável.
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1.2. Inovação no 
Setor Público

Por que inovar no setor público?

A inovação assume importância 
crescente para governos e 
organizações de serviço público em 
todo o mundo. 

A combinação dinâmica de fatores 
sociais, políticos, ambientais e 
tecnológicos indica que permanecer 
como está não é mais uma opção. As 
formas existentes de desenvolver 
soluções para a prestação de serviços 
públicos não serão suficientes para 
enfrentar os desafios novos e futuros. 

É preciso ir além das melhorias 
incrementais para acompanhar o ritmo 
da mudança e, especialmente, prever e 
antecipar necessidades da sociedade.
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1.2. Inovação no Setor Público

A Expertise

A equipe Red4SUS é formada por profissionais experientes e 
qualificados nas áreas de administração pública e privada, 
engenharia, computação e arquitetura, atuando como consultores, 
gestores e professores nos temas inovação e sustentabilidade.

A Equipe da Universidade da Uppsala possui vivência no 
desenvolvimento e coordenação de projetos de colaboração com 
universidades na Ásia, África do Sul e América do Sul. 
Paralelamente, a equipe da UFRGS acumula experiência em 
projetos em parceria internacional e projetos junto ao serviço 
público brasileiro. 

Competência em gestão da inovação e em processos de 
colaboração são atributos importantes que a equipe de projeto 
desenvolveu ao longo do tempo, adotando abordagens 
interdisciplinares e práticas em projetos de capacitação para o 
desenvolvimento da inovação no serviço público.
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1.2. Inovação no Setor Público

A Filosofia

Uma agenda de desenvolvimento sustentável bem-sucedida requer 
parcerias inovadoras entre governos, setor privado e sociedade 
civil. Essas parcerias inclusivas precisam ser construídas sobre 
princípios e valores compartilhados e uma visão comum que 
coloque as pessoas e o planeta no centro.

O Comprometimento

Bushe (2020) afirma que as ideias convencionais sobre liderança 
não são mais adequadas para responder aos complexos desafios 
organizacionais de hoje. Eles exigem a requalificação das 
interações governamentais e a construção de novos caminhos para 
assegurar um futuro sustentável para as sociedades. Assim, é 
preciso transformar contextos urbanos tradicionais em contextos 
urbanos inovadores e sustentáveis.

Referência

Bushe, Gervase Roy - Progressing Ideas and Practices to Make the World a Better 
Place. In: The Palgrave Handbook of Organizational Change Thinkers.  D. B. Szabla et 
al. (eds.). Springer Nature Switzerland AG 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-319-
49820-1_69-3
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2. CONCEITOS

O nivelamento de conceitos é fator fundamental para a 
compreensão dos assuntos tratados no Manual e Toolkit. 

Eles formam a base para os procedimentos e métodos 
apresentados no Manual e Toolkit. 

Por este motivo, neste capítulo, apresentamos os conceitos chaves 
que embasam a proposição do modelo. 

Esses conceitos envolvem Inovação, Inovação Sustentável, 
Inovação no Serviço Público, Design e Inovação no Serviço Público 
e Design e Comunidades Sustentáveis.

2.1. Inovação

2.2. Inovação Sustentável

2.3. Serviço Público e a necessidade de inovação

2.4. Como o design pode colaborar para a inovação no serviço 
público

2.5. Como o design pode impulsionar sociedades sustentáveis
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2.1. Inovação

Inovação é o paradigma do momento para qualquer desenvolvimento, independentemente do tipo de 
organização, processo, produto, serviço ou experiência planejados. Mas o que é inovação? Para algo 
ser chamado realmente de inovação, precisa ser necessariamente algo NOVO e, mesmo tempo, algo 
que crie VALOR. É mais do que simplesmente novo, o que poderíamos chamar de invenção, ou mais 
do que algo que somente crie valor, o que poderíamos entender como otimização ou racionalização. 
Para ser considerada uma INOVAÇÃO é preciso que a solução seja adotada com sucesso pelos 
usuários que podem extrair seu valor e que, ao mesmo tempo, possa trazer resultados para a 
organização que a adotou. Assim: "Inovação envolve soluções novas que criam valor para a 
sociedade, empresas e indivíduos" (https://Regeringen.se).

Sobretudo, inovação deve ser uma solução desenvolvida a partir de uma nova perspectiva sobre o 
problema, derivada de insights e conjecturas "fora da caixa". Isto significa manter a mente livre 
para considerar e analisar qualquer possibilidade, até mesmo a de que aquele produto, processo ou 
serviço possa ou deva ser descontinuado, caso não crie suficiente valor frente ao seu investimento. 
Inovação não é melhoria do já existente, mas antes a aplicação de uma nova abordagem para a 
compreensão e solução colaborativa do problema com vistas à criação de valor. 

Além disso, é importante perceber que inovação não remete necessariamente à tecnologia, visto 
que, em diversas situações, esta apenas viabiliza a automatização de algum processo, ou o 
impulsionamento de alguma estratégia de marketing, sem a criação efetiva de valor para o usuário. 
Por outro lado, não significa que a tecnologia seja irrelevante, visto que inovações tecnológicas têm 
facilitado a vida cotidiana das pessoas, assim como de empresas, e oferecido opções de inclusão 
importantes às pessoas portadoras de limitação ou deficiência.
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2.1. Inovação

Ainda que, academicamente, o conceito inovação possa ser 
tipificado de variadas formas (incremental, radical, modular, 
arquitetural, evolucionária, sistemática, e tantas outras), uma 
forma simples e objetiva de classificar a inovação é entre absoluta 
ou relativa. Absoluta quando não há parâmetro de comparação na 
sociedade, ou mercado, para aquele produto, serviço ou processo 
inovador que está sendo criado. Relativa quando há este 
parâmetro, quando existe uma oferta em determinada sociedade, 
ou mercado, a partir da qual está sendo derivado um produto, 
serviço ou processo, igual ou customizado, para outra sociedade, 
ou mercado, oferecendo ali um valor antes inexistente. 

A inovação ainda pode ser definida como fechada (closed
innovation) quando seu processo é desenvolvido totalmente dentro 
da organização, mantendo, portanto, a propriedade intelectual da 
inovação unicamente vinculada a esta organização; ou aberta (open 
innovation) quando há colaboração externa, seja de outras 
organizações ou agentes, neste processo. Evidentemente, ambas 
as formas de desenvolvimento apresentam vantagens e 
desvantagens, e identificar o melhor modelo para suas 
necessidades faz parte da gestão estratégica da organização.
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2.1. Inovação

Entretanto, independe da estratégia definida, dizer à equipe "vão em frente, pensem fora 
da caixa, e inovem..." não é suficiente. O ponto é? Como inovar? Sabe-se que, para todo 
resultado significativo, como é o caso da inovação, investimentos significativos precisam 
ser feitos. 

Portanto, inovar não se trata de algo elementar ou de um processo que possa ser 
seguido objetivamente apenas como uma receita culinária. Envolve aspectos subjetivos 
como, por exemplo, o esforço individual, e mesmo coletivo, na diversificação do 
conhecimento. 

A generalidade contribui para o pensamento criativo na geração de ideias, tanto quanto a 
especialidade para o seu refinamento, e uma forma de possibilitar esta convergência de 
competências é através da formação de equipes interdisciplinares para a inovação. A 
diversificação do conhecimento, seja ele individual ou coletivo, e um universo ampliado 
de informação multidisciplinar, podem colaborar para a geração de insights através de 
analogias entre as diversas áreas do saber.

Sobretudo, em termos individuais, além do conhecimento, existe um aspecto subjetivo 
adicional. Um estudo interessante recente revelou que as pessoas têm, em média, cerca 
de 6.200 pensamentos por dia (Tseng e Poppenk, 2020). A questão limitadora é que entre 
90 e 95% deles são essencialmente iguais aos do dia anterior. Assim, não é difícil 
imaginar o quanto pensar e, consequentemente, agir da mesma forma, repetidamente, 
podem comprometer grandes mudanças de atitude ou transformações reais de 
perspectiva das pessoas frente aos desafios e problemas. 
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2.1. Inovação

A boa notícia é que é possível capacitar a mente a pensar e agir de forma 
diferente, liberando seu potencial criativo através de técnicas elaboradas para o 
desenvolvimento da criatividade. Elas são efetivas, têm sido exploradas por 
grandes organizações, e envolvem formas de estimular a criatividade através de 
práticas simples, mas persistentes de ação dentro e fora do ambiente de trabalho. 
A criatividade como habilidade humana e a inovação como ação de mudança 
canalizada através desta habilidade são aspectos cada vez mais valorizados por 
empresas que buscam competitividade, eficiência e liderança na sociedade.

Um ditado popular afirma que: “Se você continuar fazendo o que sempre fez, irá 
continuar obtendo os mesmos resultados”. Embora o enunciado pareça óbvio, seu 
significado pode ser enriquecedor para as organizações que desejam inovar se o 
traduzirmos como uma recomendação no sentido de não repetirem 
indefinidamente soluções ineficazes,  se desejam, na realidade, outro efeito. É 
preciso ser criativo para inovar quando a solução para um problema não é mais 
eficaz, quando não traz mais resultados em termos de criação de valor. 
Diversificar equipes, investir em novos conhecimentos e em técnicas que liberem 
o potencial latente que todos temos para a criatividade é um caminho acessível a 
todos aqueles que buscam a inovação.

References

Tseng J., Poppenk J. - Brain meta-state transitions demarcate thoughts across task contexts exposing 
the mental noise of trait neuroticism. Nat Commun. 2020 Jul 13;11(1):3480. doi: 10.1038/s41467-020-
17255-9.
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2.2. Inovação Sustentável

Já vimos o conceito de inovação e, neste momento, vamos discutir 
o conceito de inovação sustentável. 

Esse é o tipo de inovação que considera e contempla 
apropriadamente no desenho da solução os três eixos da 
sustentabilidade: econômico, social e ambiental. 

Importante entender que a Inovação Sustentável, ao considerar os 
três eixos da sustentabilidade, incorpora intrinsicamente duas 
características marcantes, apresentadas a seguir.

Primeiro, a Inovação Sustentável usualmente, conduz a inovações 
mais intensas, radicais, disruptivas. Isso acontece porque, para 
atender os aspectos sociais e ambientais, é preciso repensar o 
produto ou processo ou serviço ou a forma de fazer negócios. 
Assim, sob a perspectiva sustentável, muitas vezes, soluções 
muito diferentes, fora-da-caixa, são desenhadas e implementadas 
para atender uma certa necessidade. 
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2.2. Inovação Sustentável

Segundo, a Inovação Sustentável tem o potencial para entregar 
maior valor aos grupos envolvidos, traduzido na forma de 
benefícios econômicos, sociais e ambientais. Então, não se trata 
apenas de fazer algo novo, que possa ser comercializado ou 
entregue como um serviço para a sociedade, mas fazer algo novo 
que, simultaneamente, contribua para resolver problemas sociais 
ou ambientais que afligem os grupos envolvidos. 

No âmbito da Inovação Sustentável, é comum as soluções 
explorarem as interfaces entre as áreas econômica-social, 
econômica-ambiental ou ambiental-social.

Soluções que se concentram na interface econômica-social 
envolvem aqueles empreendimentos onde a geração de trabalho e 
renda é direcionada prioritariamente para as classes de menor 
poder aquisitivo ou maior fragilidade. Assim, soluções na interface 
econômica-social, ao mesmo tempo que movimentam a economia 
gerando produtos ou serviços e consequente retorno financeiro, 
também diminuem desigualdades e potenciais conflitos sociais. 
Elas permitem a inclusão das classes menos favorecidas no 
mercado de trabalho, promovendo grandes transformações tanto a 
nível individual (crescimento pessoal) como na extensão do bairro 
ou comunidade envolvida. 
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2.2. Inovação Sustentável

Soluções na interface econômico-ambiental contemplam os 
empreendimentos que resolvem ou amenizam problemas 
ambientais e, simultaneamente, têm potencial para gerar retorno 
financeiros. Muitas vezes elas aparecem na forma de parcerias 
público-privadas, para recuperar espaços degradados. Um 
exemplo disso, são as parcerias para recuperação de orlas de 
lagos e rios, que são restauradas, devolvidas à população e, ao 
mesmo tempo, podem ser exploradas comercialmente e mantidas 
por empresas privadas. A exploração comercial pode envolver 
bares, restaurantes, lojas de conveniências e muitos outros 
serviços que são de interesse da população. 

Na interface ambiental-social aparecem tipicamente os 
empreendimentos que envolvem o tratamento de resíduos e 
reciclagem, gerando trabalho e renda para as classes de menor 
poder aquisitivo (benefício social, inclusão e redução de 
desigualdade) e, simultaneamente, recuperando materiais que 
pode retornar ao uso seguindo as premissas da economia circular 
(benefício ambiental, redução do acúmulo de resíduos, redução do 
uso de recursos naturais). Isso evita que esses materiais poluam o 
ar, a terra ou a água, preservando o meio-ambiente e gerando 
benefícios para toda a sociedade.
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2.2. Inovação Sustentável

Naturalmente, além dos empreendimentos que exploram as 
interfaces econômica-social, econômica-ambiental ou ambiental-
social, também há projetos que contribuem em todas as áreas ao 
mesmo tempo. 

Por exemplo, projetos que geram renda, promovem a inclusão 
social e atuem exatamente na solução de problemas ambientais 
que afligem as comunidades envolvidas. Esses projetos são 
especialmente transformadores e usualmente exigem grande 
criatividade e colaboração entre os interessados. 

Criatividade e colaboração, aliada à consciência e responsabilidade 
social e ambiental, são marcas distintas da Inovação Sustentável.

A Inovação Sustentável é o caminho a ser trilhado em um planeta 
que não suporta agressões além daquelas às quais ele já foi 
submetido. Ela é essencial para que a humanidade possa realizar a 
transição para um futuro sustentável. A Inovação Sustentável 
difere da inovação tradicional, porque, desde o início do desenho da 
solução os aspectos econômicos, sociais e ambientais são 
considerados em profundidade. Assim, a solução resolve o 
problema proposto sem causar impactos sociais ou ambientais 
negativos. 
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2.2. Inovação Sustentável

Mais ainda, sempre que possível, a solução ameniza ou resolve 
questões ambientais e sociais. Isso adiciona ainda maior valor a 
solução proposta, que é desenhada para ser sustentável a longo 
prazo, acrescentando valor à geração atual sem comprometer ou 
preferencialmente melhorando as condições de gerações futuras. 

A Inovação Sustentável é particularmente relevante para o serviço 
público. Isso acontece porque, no ambiente de empresas privadas, 
a dimensão econômica, traduzida na forma de lucro, 
tradicionalmente recebe a maior relevância e atenção. No serviço 
público, por outro lado, as questões ambientais e sociais também 
são revestidas de máxima importância. 

Assim, o serviço público, que deve servir aos cidadãos, oferece o 
espaço ideal para a promoção da Inovação Sustentável. Além 
disso, o crescimento populacional e crescimento do consumo 
observado na maioria das regiões do globo fazem com que a 
Inovação Sustentável se torne ainda mais importante e 
absolutamente crucial para a geração atual e futuras gerações.
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2.3. Serviço Público e a necessidade 
de inovação

A inovação é um tema atual e relevante para todas as 
organizações, pautando mais especificamente o setor privado ao 
longo dos anos, em função da maior concorrência e necessidade 
de manter participação no mercado por meio de novos produtos, 
processos ou serviços. No entanto, é inerente à inovação que ela 
aconteça por diferentes propósitos. 

Para tanto, as organizações atuam buscando seu desenvolvimento, 
fortalecendo o que podemos chamar de processos de inovação. 

No setor público, apesar de os objetivos serem diversos daquelas 
do setor privado, o processo de inovação passa a ser também 
incluído como prática, atendendo aos desafios intrínsecos à gestão 
de recursos para o atendimento de sua missão.

Oliveira e Santos Junior (2017) analisaram vários estudos para 
compreender as visões da inovação neste ambiente. Eles concluem 
que há três grandes vertentes que abordam a inovação no setor 
público. A principal delas, e evidenciada nesta seção, seria a 
inovação abordada conforme a teoria schumpeteriana, vista como 
a mudança ou transformação do ponto de vista do desenvolvimento 
econômico, baseada em novas combinações empreendidas por 
agentes que viabilizam a expansão econômica. 
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2.3. Serviço Público e a necessidade 
de inovação

Neste sentido, cabe destacar que o espírito de empreendedorismo 
e inovação pode ser incorporado no ambiente e gestão públicos ou 
privados. Ainda, há correntes que corroboram que a inovação deve 
ser vista como semelhante ao decorrente no setor privado, sendo 
realizada ou implementa em termos de produtos, processos, novas 
formas organizacionais ou de marketing. 

Obviamente, neste sentido, há as peculiaridades inerentes ao que 
se propõe, ao desenvolver, ao adotar e ao implementar tais 
inovações no setor público. Por fim, e baseado em autores e 
teorias mais atuais, a inovação por ser analisada como forma de 
governança e de implementação das políticas públicas, associadas 
aos papeis dos governantes e dos ciclos de gestão inerentes aos 
cargos públicos eletivos. 

Conforme já abordado, a inovação ocorre através da aplicação de 
uma nova abordagem para a compreensão e solução do problema 
com vistas à criação de valor. Soma-se ao processo de inovação 
as novas formas de organização ou de mercado, bem como 
modelos de negócios que agregam no seu modus operandi 
métodos, conhecimentos e ferramentas de maneira criativa e 
diversificada. 
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2.3. Serviço Público e a necessidade 
de inovação

A inovação nas organizações pressupõe diferentes processos de 
criação, uso de técnicas, acúmulo de saber-fazer, e novas 
tecnologias e ferramental capazes de transformar as práticas de 
realização das ações internas. 

O resultado almejado é a criação de valor para os clientes e para a 
própria organização, seja através de maior eficiência, formato de 
lucro, redução de custos, ou melhor emprego dos recursos 
disponíveis para a execução da sua missão.

A evolução da sociedade baseada em uma economia do 
conhecimento e no emprego de tecnologia requer que as respostas 
de uma organização do setor público sejam também 
acompanhadas desta inovação. É evidente a necessidade de atuar 
apoiado nas tecnologias digitais, na internet, na conectividade, nos 
serviços e uso das redes, nos aplicativos e mídias sociais. 

Estas mudanças exigem não apenas transformações estruturais, 
como serviços ágeis e confiáveis, atendendo a expectativa de um 
novo perfil de cidadão. Todavia, sabe-se que a administração no 
setor público se baseia em pilares normativos e legais 
fundamentais para a manutenção dos princípios constitucionais, 
conforme Art. 37 da Constituição Federal de 1988. 
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2.3. Serviço Público e a necessidade 
de inovação

Além disso, há os chamados instrumentos normativos para 
execução do planejamento e orçamento para o setor público, como 
o plano plurianual (PPA), a lei de diretrizes orçamentárias (LDO) e 
a lei orçamentária anual (LOA) nos três níveis da Federação 
brasileira (Emmendoerfer, 2019). 

Nesse ambiente legal, a inovação é particularmente importante 
para alcançar maior eficiência, mas pode ajudar em qualquer das 
demandas incorporadas nas normativas mencionadas. Aliado aos 
instrumentos e normativas legais e constitucionais, a gestão 
pública pode ser compreendida por práticas e ferramentas que 
visem a um melhor planejamento, controle e execução de projetos, 
programas e ações.

Para subsidiar a implementação da gestão da inovação no setor 
público, a OCDE traz importantes contribuições em termos de 
metodologias, principalmente orientando para a avaliação de 
políticas públicas. Estas diretrizes dão condições de avaliar e 
coordenar a coleta e interpretação de dados sobre os processos de 
inovação, de forma a auxiliar os governos na gestão e no 
desenvolvimento de planos e implementação destas práticas.
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2.3. Serviço Público e a necessidade 
de inovação

Vale destacar que na 4º edição do Manual de Oslo foram incluídas 
questões de inovação no âmbito governamental e sobre políticas 
públicas (Emmendoerfer, 2019). 

Segundo a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), os 
principais tipos de inovação que poderão ser viabilizadas no setor 
público são aquelas focadas em processos organizacionais e em 
serviços ou políticas públicas. Estas inovações podem contribuir 
para o desenvolvimento de novas formas de disponibilizar os 
serviços para a sociedade e atender suas demandas, para a 
promoção de mudanças, novas funcionalidades, e entrega destes 
serviços sempre considerando os impactos de forma positiva tanto 
para a administração pública, quanto para os cidadãos.

Importante destacar que as tendências em termos de inovação 
também contribuem para que a gestão no setor público esteja 
atenta na implementação de melhorias visando a criação de valor. 

Como exemplos, investimentos em tecnologias que agreguem 
segurança tanto em termos de infraestrutura como em sistemas 
centrais, e que possibilitem a modernização dos processos com 
uso da digitalização, especialmente a partir de arquiteturas 
modulares. 
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2.3. Serviço Público e a necessidade 
de inovação

A estas, também podem ser acrescentadas a transformação dos 
processos e outras entregas como serviços (everything as a 
service). Estas combinações do uso das tecnologias são inovações 
imprescindíveis de serem planejadas. Elas tendem a se intensificar 
gradativamente, determinando que a eficiência dos serviços seja 
uma prerrogativa no setor público, em termos de rastreabilidade e 
possibilidade de tornar os processos mais ágeis, rápidos e 
seguros.

O processo de inovação, por tratar-se de um fenômeno complexo, 
multifacetado e multinível, torna o setor público um grande agente 
da mudança e reforça o papel do Estado como empreendedor. 
Além das tendências sob o ponto de vista do desenvolvimento da 
tecnologia, dos avanços em relação a ciência e ao conhecimento de 
forma aplicada, é fundamental que o Estado, os governos e a 
administração pública estejam atentos aos demais aspectos 
globais, como é o caso dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável) e primar pela sustentabilidade na gestão. 
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2.3. Serviço Público e a necessidade 
de inovação

É inevitável que a maioria das inovações tecnológicas cujas 
tendências estão postas como desafios para ambos os setores, 
público e privado, sejam motivadas também pela sua interação e 
desenvolvimento compartilhados. A demanda por este 
desenvolvimento e a geração de inovações pode ser inerente às 
estruturas públicas, porém a presença do setor privado, em 
conjunto com as universidades e centros de inovação, tem grande 
potencial de contribuir para o enfrentamento destes desafios. 

Logicamente, nem todas as inovações passam pela aplicação da 
tecnologia diretamente. As inovações em processos ou 
organizacionais, além daquelas diretamente vinculadas a políticas 
públicas, têm um amplo espectro de aplicação. Contudo, muitas 
destas perpassam ao olhar de novas ferramentas incrementadas 
pelo aporte tecnológico. A gestão (e segurança) de dados em 
escala, a combinação entre os aspectos humanos e das máquinas, 
a possibilidade de realizar análises mais abrangentes e robustas e 
o aumento da acurácia na tomada de decisão são consequências 
que podem ser observadas.
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2.3. Serviço Público e a necessidade 
de inovação

Por fim, é importante considerar e avaliar a implementação da 
inovação, visando compreender as consequências e os impactos 
que esta ocasionou. Neste sentido, Rogers (2003, apud Oliveira e 
Santos Junior, 2017), sugere que há três dimensões para uma 
avaliação das consequências da inovação no setor público, 
considerando os efeitos para o indivíduo ou para um sistema 
social, após a implementação.

Desejáveis ou Indesejáveis: quando há efeitos funcionais ou 
disfuncionais;

Diretas ou Indiretas: quando as mudanças são imediatas à adoção 
da inovação ou decorrentes das consequências dela;

Antecipáveis ou Não Antecipáveis: quando são mudanças 
reconhecidas e intencionadas ou não intencionais, nem 
reconhecidas pelos membros do sistema.

Há outros autores sugerindo a necessidade de avaliar fatores 
como eficiência, efetividade e qualidade, os quais também estão 
intrinsecamente vinculados aos aspectos de avaliação de políticas 
e programas públicos, projetos em geral, dentre outros fatores a 
complementar os requisitos capazes de avaliar os impactos e as 
consequências da implementação de inovações.
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2.3. Serviço Público e a necessidade 
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2.4. Como o design pode colaborar 
para a inovação no serviço público

Quando se fala em projetos, imediatamente se pensa sobre os 
métodos mais tradicionais e conhecidos largamente, como por 
exemplo, o guia do conhecimento em gerenciamento de projetos do 
PMI (Project Management Institute). Por outro lado, quando se fala 
em projetos baseados no design, para leigos, associa-se a algo 
menos estruturado, baseado em algo mais intuitivo, focado em 
apelo visual e desenvolvimento de produtos. A questão é que na 
maior parte das vezes, são vistos de maneira dissociada.

Quando se fala em projetos públicos, existem visões pré-
concebidas da mesma forma, associando a burocracias, falta ou 
escassez de recursos (financeiros, físicos, intelectuais e humanos) 
e projetos dissociados do que o mercado está entregando. 

A questão aqui é pensar além de metodologias e técnicas, mas sim 
sobre como pensamos e conduzimos nossos projetos. E é nesse 
ponto que devemos mudar a forma como pensamos e utilizamos 
métodos e técnicas existentes para obter resultados diferentes. E 
aí entra o pensamento em design e como ele pode contribuir para 
potencializar resultados em projetos públicos. 

O pensamento em design pode atuar em duas frentes principais: 
Para quem estamos fazendo nossos projetos? E como estamos 
pensando e conduzindo nossos projetos?

MENU 34

Photo by UX Indonesia on Unsplash

MENU



UFRGS & Uppsala - Red4Sus Project Conceitos

2.4. Como o design pode colaborar para a inovação 
no serviço público

Vamos começar falando sobre para quem. Um dos pontos principais do pensamento em design é o 
foco no ser humano, isto é, olhar para as pessoas, entendê-las de fato, desenvolvendo empatia. Mas 
o que é empatia? Empatia é sentir o que o outro sente, não apenas entender, mas sentir de fato, 
colocando-se no lugar do outro, mudando a lente de visão sobre um determinado problema ou 
desafio. É saber ouvir o outro, aprendendo que todo o problema ou desafio possui vários pontos de 
vista, e que todos eles devem ser considerados, não havendo certo ou errado.

Vamos ao como então. O pensamento em design é sobre isso: exploração. Explorar problemas, 
desafios, soluções, antes de seguir para alguma definição. O duplo diamante, figura bastante 
representativa do pensamento em design, foi apresentado pelo Design Council. Ele mostra dois 
grandes momentos de divergência, que representam o processo exploratório de ampliação e 
aprofundamento de problemas, desafios ou soluções, e dois outros momentos de convergência, que 
são as definições do problema real e relevante e das soluções que agregam valor de fato para as 
pessoas. 

Mas é importante entender quem são as pessoas que devem ser entendidas para a entrega de 
soluções de valor. Projetos públicos muitas vezes, por questões de restrições como tempo, 
recursos financeiros e pessoas, acabam se centrando apenas internamente à instituição. 
Entretanto, muitos dos projetos são feitos para a população externa. Por este motivo, identificar as 
pessoas que devem ser consideradas para o sucesso do projeto deve extrapolar o ambiente interno 
da instituição pública. Deve olhar para todos aqueles que impactam ou são impactados pelo projeto, 
seja interna quanto externamente. Mas mais que considerar, devem observar, conversar, ter 
empatia por elas.
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2.4. Como o design pode colaborar 
para a inovação no serviço público

O objetivo desse processo exploratório é encontrar o inesperado. 
Enquanto o inesperado não for encontrado, não se explorou o 
suficiente. Além disso, esse processo exploratório deve também 
considerar o contexto de forma ampla, olhando para o mercado, 
atividades (de interação diretamente o beneficiário dos projetos, 
mas também de suporte para que a solução seja entregue), 
infraestrutura, comunicação, recursos, fatores sociais, políticos, 
geográficos, econômicos e como todos eles interagem entre si e 
com as pessoas.

O entendimento do problema é a base da criatividade, isto é, todo 
esse processo de pensamento em design leva a pensar 
criativamente diante de todas as restrições e a entender os 
obstáculos identificados como oportunidades de ações para que a 
solução seja inovadora, entregue no final com sucesso, isto é, 
sendo implementada, agregando valor às pessoas e sendo 
sustentável. No final, o importante é entender como pensar 
diferente para entregar melhores resultados. Não é sobre 
processos, metodologias e ferramentas, mas sim saber como usá-
los para desenvolver melhores soluções de pessoas para pessoas.
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2.5. Como o design pode impulsionar 
sociedades sustentáveis

A sociedade enfrenta um grande desafio em criar condições sustentáveis 
para o nosso futuro. Estamos enfrentando problemas complexos em que o 
papel das organizações do setor público não são claros e podem mudar 
rápida e radicalmente.

Os desafios de sustentabilidade às vezes são chamados de problemas 
complexos, ou “wicked problems”, pois se torna difícil ver o que acontece no 
sistema quando se tenta resolver os problemas. Os desafios da 
sustentabilidade também podem ser descritos como desafios nos quais nem 
mesmo sabemos quais são as perguntas, ou como, realmente, se parecem 
os desafios. Pode ser que, ao resolver um problema, possa ser criado outro.

Os desafios da sociedade de hoje são novas formas de resolução de 
problemas, visto que, muitas vezes, surgem confrontos entre wicked
problems e sistemas tradicionais de resolução de problemas. No entanto, 
muitos órgãos públicos hoje não estão equipados para essas mudanças. 

As soluções para problemas complexos usualmente precisam estar 
baseadas em grande flexibilidade e agilidade. No entanto, muitas sociedades 
construíram um setor público a partir das necessidades, condições e 
modelos de gestão do século passado.  Isso tem resultado em instituições e 
organizações do setor público que nem sempre são ideais ou mesmo 
adequadas para lidar com os desafios frequentemente complexos da 
atualidade.
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2.5. Como o design pode impulsionar 
sociedades sustentáveis

A Organização multilateral para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) afirma que as administrações públicas em 
muitos países estão se aproximando do limite do que são capazes 
de alcançar, usando os processos e os sistemas de prestação de 
serviços existentes. 

Nesse cenário, o Design Thinking como abordagem para inovação 
orientada à solução de problemas, e centrada nas pessoas, surge 
como um método adequado para o desenvolvimento de novas 
soluções inovadoras. 

Esta abordagem coloca as pessoas para as quais projetamos no 
centro do processo e as convida a co-criar soluções. O Design 
Thinking pode ser conduzido através de um processo com cinco 
etapas: Empatia, Definição, Ideação, Prototipagem e Teste. Você 
pode ler mais sobre o processo de cinco etapas no capítulo de 
Desenho da Solução.
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Manual de Aplicação

Você quer se envolver e trabalhar com novos métodos para desenvolver novos serviços para a sociedade 

e novas soluções para um futuro sustentável? Então você pode usar este MANUAL e seu TOOLKIT. 

No trabalho em direção a um futuro sustentável, precisamos de novas soluções. As soluções do século 

passado não são mais suficientes para os desafios atuais. Devemos desenvolver nossa capacidade de 

pensar em novas direções. Como vamos fazer isso? É difícil desenvolver soluções fora das formas 

tradicionais de pensar. Neste texto, descrevemos um método de três etapas (Capítulos 3, 4 e 5) que 

estabelece um guia para trabalhar com mudanças sociais radicais. Esse método pode auxiliar você a criar 

capacidades para a inovação e habilidades para implementar novas soluções.

Comece examinando a PREPARAÇÃO (Capítulo 3) e como montar uma boa equipe de trabalho para 

desenhar as mudanças necessárias. Em seguida, passe para a próxima etapa, para elaborar e projetar 

propostas de SOLUÇÃO (Capítulo 4) e formas de concretiza-las em protótipos. Protótipos que são testados 

e desenvolvidos em loops iterativos. Finalmente, pode-se então pensar em como implementar o protótipo, 

ou seja, ir de um protótipo gerado para realmente mudar uma organização, um processo ou comunidade 

implementando este protótipo. Leia mais sobre esta etapa sob o título IMPLEMENTAÇÃO (Capítulo 5).

Essas três etapas podem ser realizadas durante alguns dias ou formar a espinha dorsal de um processo 

de desenvolvimento que pode durar vários meses. Independentemente de quanto tempo o trabalho de 

mudança demore, essas três etapas constituem uma boa base para uma mudança social bem-sucedida. 

Este manual foi elaborado pela equipe da UFRGS e da Universidade de Uppsala para orientar e inspirar 

profissionais na jornada do desenvolvimento de inovação sustentável para o serviço público.
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3. Preparação
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3. PREPARAÇÃO

Nesta seção são apresentados os 
procedimentos práticos que podem ser 
empregados na seleção de projetos 
promissores e formação de equipes. 

Discute-se também o uso das 
premissas de projetos ágeis, 
abordagem que, aplicada em conjunto 
com a proposição Red4Sus, pode 
contribuir significativamente para o 
desenvolvimento de projetos.

3.1. Seleção de Projetos

3.2. Formação de Equipes

3.3. Projetos Ágeis
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3.1. Seleção de Projetos

Incorporar inovação e sustentabilidade em projetos exige esforços 
e a mobilização de recursos diversos, especialmente pessoas 
capacitadas e engajadas para tanto. Por outro lado, no serviço 
público, usualmente os projetos são de grande porte, o número de 
projetos é grande e os recursos são limitados. Em função disso, é 
importante estabelecer procedimentos para a seleção dos projetos 
que serão alvo dos esforços para incorporação de inovação e 
sustentabilidade. Esta seção discute esse assunto e apresenta 
procedimentos práticos que podem ser empregados na seleção de 
projetos promissores.

O primeiro aspecto a ser considerado são as informações 
existentes a respeito dos projetos que estão sendo considerados. A 
seleção de projetos somente pode ser apropriadamente realizada 
se houver informações suficientes para a avaliação dos projetos e 
tomada de decisão. Entre as informações importantes que devem 
estar disponíveis, vale destacar: Título do projeto, Departamento 
responsável, Fonte de recursos, Descrição do projeto, Justificativa, 
Prazo estimado, Abrangência, Alinhamento estratégico, 
Investimento e despesas estimadas, Receitas diretas ou indiretas, 
Balança econômico, Impacto ambiental, Impacto social, 
Complexidade, Relação com outros projetos, Riscos envolvidos.
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FICHA DE PROPOSTAS DE PROJETOS

1. Identificação

1.1. Título do projeto

Nome do projeto proposto, idealmente curto, para facilitar a referência, e informativo, para 
imediatamente lembrar o escopo do projeto.

1.2. Departamento responsável

Setor que será responsável pela condução do projeto.

1.3. Fonte de recursos

Origem dos recursos que irão permitir a realização do projeto.

1.4. Descrição do projeto

Indicação do escopo do projeto, do que será feito no âmbito do projeto.

1.5. Justificativa

Indicação dos elementos que demandam e justificam a realização do projeto. Indicar os 
benefícios do projeto e/ou problemas caso o mesmo não seja realizado.

1.6. Prazo estimado

Prazo para a implementação do projeto, até que ele possa gerar benefícios. Quando 
pertinente, mencionar também a data mais cedo para o início da implementação.

2. Necessidade

2.1. Abrangência

Alcance do projeto, usualmente em termos de população beneficiada.

2.2. Alinhamento estratégico

Indicação do alinhamento do projeto com as estratégias definidas pela organização. Pode 
incorporar, também, atendimento a aspectos políticos.

3.1. Seleção de Projetos

Idealmente, para facilitar a avaliação e seleção 
dos projetos, essas informações devem estar 
organizadas em uma ficha de proposta de 
projetos. 

Assim, para todos os potenciais projetos que 
podem ser objeto dos esforços de inovação e 
sustentabilidade, a mesma natureza de 
informações estará disponível. 

A seguir é apresentado um modelo de Ficha de 
Propostas de Projeto, com maiores informações 
referentes a cada campo. 

Esse formulário serve como um ponto de partida 
para as empresas que não possuem um padrão 
definido. Ele certamente pode ser ajustado 
conforme as necessidades específicas de cada 
organização.
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3.1. Seleção de Projetos

FICHA DE PROPOSTAS DE PROJETOS

3. Impacto

3.1. Investimento e despesas estimadas

Estimativa de custos para (i) a execução do projeto e (ii) a manutenção 
do projeto após a sua implantação. Pode ser considerado um 
horizonte de 10 anos.

3.2. Receitas diretas ou indiretas

Estimativa de receitas diretas e indiretas que o projeto pode gerar 
uma vez implementado.

3.3. Balanço econômico

Balanço entre os dois elementos anteriores, considerando, por 
exemplo, um horizonte de 10 anos.

3.4. Impacto ambiental

Descrição do impacto ambiental do projeto, positivo ou negativo.

3.5. Impacto social

Descrição do impacto social do projeto, positivo ou negativo.
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FICHA DE PROPOSTAS DE PROJETOS

4. Dificuldade

4.1. Complexidade

Descrição da complexidade do projeto, considerando os elementos que 
precisam ser reunidos para a sua implementação e a dificuldade para 
fazer isso.

4.2. Relação com outros projetos

Indicação se o projeto depende de outros para ser implementados e/ou 
se a sua implementação é necessária para suportar outros projetos.

4.3. Riscos envolvidos

Descrição dos riscos envolvidos na implementação do projeto, que 
podem impedir ou atrasar a sua realização ou comprometer seus 
potenciais benefícios. 
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Sigla Elemento

AB Abrangência

AE Alinhamento estratégico

BE Balanço econômico

IA Impacto ambiental

IS Impacto social

CX Complexidade

RO Relação com outros projetos

RI Riscos envolvidos

3.1. Seleção de Projetos

Reunidas as informações sobre os projetos, a avaliação pode ser feita. Mais 
especificamente, os elementos que podem ser quantificados são: 
Abrangência, Alinhamento estratégico, Balança econômico, Impacto 
ambiental, Impacto social, Complexidade, Relação com outros projetos e 
Riscos envolvidos. Investimento e Receita também poderiam ser avaliados, 
mas eles são integrados na avaliação do Balanço Econômico. Os quadros ao 
lado apresentam as siglas, os elementos que podem ser quantificados, e a 
escala [1 a 9] proposta para a quantificação. 

Realizada a avaliação dos elementos de cada projeto, a mesma pode ser 
traduzida em um indicador de prioridade. Esse indicador pode ser usado 
para ranqueamento dos projetos e seleção dos projetos que serão objeto 
dos esforços para incorporação de inovação e sustentabilidade. 
Recomenda-se a seguinte equação para cálculo do indicador de prioridade. 
A fórmula proposta é composta por três parcelas indicadas entre 
parêntesis:

Prioridade = (ABxAE) x (BE+IA+IS) x (CX+RO+RI)

A primeira parcela avalia a Necessidade e segue uma lógica multiplicativa, 
indicando que serão priorizados projetos que atendam simultaneamente os 
quesitos de Abrangência e Alinhamento estratégico. Assim, não são 
relevantes projetos de alta abrangência, mas baixo alinhamento estratégico 
ou projetos de baixa abrangência, apesar de alto alinhamento estratégico. 
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Escala de Avaliação

1 Muito baixa

2 Muito baixa a baixa

3 Baixa

4 Baixa a média

5 Média

6 Média a alta

7 Alta

8 Alta a muito alta

9 Muito alta
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3.1. Seleção de Projetos

A segunda parcela avalia o Impacto e segue uma lógica aditiva 
somando os impactos econômico, ambiental e social. Nesse caso, a 
lógica é aditiva, pois um impacto menor em uma dessas três 
dimensões pode ser compensado por impactos maiores nas 
demais parcelas. Importante mencionar que os impactos 
econômico, ambiental e social podem ser positivos ou negativos, 
sendo que são priorizados projetos com impacto elevado, 
independentemente do sinal. Isso é assim porque os esforços de 
inovação e sustentabilidade podem ajudar a mitigar impactos 
negativos ou a potencializar efeitos positivos. 

A terceira parcela mede a Dificuldade para implementação do 
projeto, traduzida na forma de soma simples dos quesitos 
Complexidade, Relação com outros projetos e Riscos envolvidos. 
São priorizados projetos de maior complexidade, que apresentem 
maior dependência com outros projetos e onde os riscos 
envolvidos são maiores. Os esforços de inovação e 
sustentabilidade são especialmente bem-vindos nesses casos de 
maior dificuldade.

Por fim, a lógica geral da priorização, conforme apresentado na 
equação, é multiplicativa. Assim, são priorizados projetos que 
combinam Necessidade, Impacto e Dificuldade elevados.  
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3.1. Seleção de 
Projetos

Feito o ranqueamento, utilizando o 
indicador de prioridade, a seleção dos 
projetos que serão objeto de inovação e 
sustentabilidade ainda precisa atentar 
para restrições na capacidade de 
condução dos projetos. Essas 
restrições podem envolver questões 
financeiras, questões técnicas, 
disponibilidade de infraestrutura ou 
tamanho da equipe disponível. 

Assim, por exemplo, 20 projetos podem 
estar ranqueados, enquanto que a 
avaliação das horas de envolvimento 
mobilizadas por cada projeto pode 
definir que existem recursos para 
conduzir os 12 primeiros projetos dessa 
lista. Essas restrições são específicas 
de cada organização e definem o 
número de projetos que poderão ser 
incluídos no programa de inovação e 
sustentabilidade.
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3.2. Formação de Equipes

A composição das equipes na esfera pública é, por si, diversificada. 
Isso acontece tanto devido a origem dos profissionais e as 
diferentes formas de seleção, como devido às funções exercidas 
em cargos públicos, que podem ser da administração direta ou 
indireta (como os servidores e funcionários públicos de carreira), 
serviços de empresas terceirizadas, cargos eletivos e /ou 
comissionados.

A visão da complementaridade desses diferentes perfis pode 
despertar espírito de equipe, liderança e o desenvolvimento de 
habilidades empreendedoras. 

O comportamento empreendedor pode ser compreendido por 
conhecimentos, habilidades e atitudes que mobilizam o processo 
de criação e consequentemente de inovação dentro das 
organizações, não necessariamente exigindo que este perfil 
empreendedor coincida com aquele de um empresário atuante do 
setor privado.
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3.2. Formação de Equipes

O processo criativo e a cultura do empreendedorismo e da 
inovação no setor público podem servir para que as tomadas de 
decisão sejam baseadas em conhecimentos complementares, 
apoiados em diferentes visões de mundo e da realidade em que se 
inserem. 

Desta forma, compreender aspectos relacionados ao 
desenvolvimento da criatividade exige equipes com maior perfil de 
conhecimentos, habilidades e atitudes cuja multidisciplinaridade, 
diversidade e inclusão sejam priorizados. A organização de 
equipes multidisciplinares permite que a perspectiva de diferentes 
perfis sejam consideradas, indo além da visão dos gestores e 
líderes, de forma que a criação de ideias e gestão dos processos 
de inovação visualize e incorpore os requisitos valorizados pelo 
consumidor (cidadão) e pela sociedade. 

Em geral, “o empreendedor é aquele sujeito no setor público que, 
de forma individual ou coletiva, idealiza, fomenta, produz, executa 
ou coordena a inovação” (Emmendoerfer, 2019, p.24).

References

EMMENDOERFER, Magnus Luiz. Inovação e empreendedorismo no setor público.
Brasília: Enap, 2019.
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3.2. Formação de Equipes

Para isso, o desenvolvimento e a capacitação dos técnicos que 
atuam no setor público precisam envolver os aspectos 
relacionados às soft skills, estimulando a geração de ideias e 
inovações, a criatividade, iniciativa, liderança e comprometimento. 
Além disso, é preciso habilitar as pessoas a tomarem decisões 
com riscos calculados, a serem mais persuasivas, a ampliar a sua 
rede de contatos e a combinação destes diferentes conhecimentos. 

Essas habilidades e atitudes criam uma atmosfera propícia ao 
empreender e aos processos inovativos. Estas condições são 
inerentes a natureza das pessoas, porém para colocá-las em 
prática e gerar o potencial criativo e inovador, é preciso um 
ambiente receptivo para tal.

Equipes que combinem as “soft e hard skills” tendem a ser mais 
construtivas e engajadas. Isso porque as habilidades técnicas são 
as principais relacionadas nos processos de seleção e 
recrutamento, especialmente quando são analisados os perfis dos 
cargos investidos no setor público. Assim, é fundamental que haja 
um olhar e também o aprimoramento das habilidades sociais, de 
relacionamentos, posto que estas características tendem a compor 
um ambiente e relações mais profícuas e assertivas. 
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3.2. Formação de Equipes

Como exemplos, podemos citar que a constante busca por oportunidades 
e iniciativas, a persistência, a empatia, a confiança, a resiliência e a 
atuação colaborativa, dentre outros, contribuem para a maior dedicação 
e comprometimento das equipes de projetos. Assim, a 
interdisciplinaridade, a diversidade de perfis, considerando inclusive 
gênero, raça, credos, traz visões de mundo diferentes, que representam 
melhor o amplo espectro da sociedade. 

Essa diversidade favorece o processo criativo, permite um entendimento 
mais profundo dos problemas e necessidades dos cidadãos. Assim, as 
soluções construídas, na forma de produtos, processos ou serviços, 
resultam melhor alinhadas com os anseios da comunidade envolvida, 
qualificando as inovações e os benefícios gerados.

Portanto, a constituição de equipes que combinem características 
técnicas (hard skills) e pessoais (soft skills), pautadas na diversidade, 
tende a ampliar a capacidade de criação e geração de inovações. 
Naturalmente, sabe-se que conhecimentos técnicos e soft skills podem e 
devem ser objeto de aprimoramento pessoal e coletivo. Assim, as 
organizações, que são compostas pelas aptidões, aprendizados e 
trajetórias coletivas de desenvolvimento, podem planejar suas ações 
visando a formação de equipes preparadas para conduzir o processo de 
inovação.
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3.3. Projetos Ágeis

A abordagem Ágil vem sendo explorada e aplicada, inicialmente 
para o desenvolvimento de software, já há mais de duas décadas. 

Desde o seu surgimento, oficializado com o Manifesto para 
Desenvolvimento Ágil de Software, segue, no entanto, 
fundamentos-base que podem ser aplicados a qualquer 
desenvolvimento, não apenas de software, como: (i) INDIVÍDUOS E 
INTERAÇÕES, mais que processos e ferramentas; (ii) PRODUTO 
FUNCIONANDO, mais do que documentação abrangente; (iii) 
COLABORAÇÃO COM O CLIENTE, mais do que negociação de 
contratos; (iv) RESPONDER ÀS MUDANÇAS, mais do que seguir um 
plano. 

Como pedra basilar destes fundamentos tem-se, ainda, a 
premissa do Pensamento Sistêmico como forma de perceber não 
apenas o problema, mas também seu entorno, em termos de 
indivíduos e áreas envolvidas.

Entretanto, muitos são ainda os entendimentos equivocados a 
respeito da abordagem Ágil, a começar pela assunção de que os 
itens à direita dos seus enunciados-fundamentos não têm valor, 
quando na realidade trata-se apenas de objetividade e priorização. 
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3.3. Projetos Ágeis

Da mesma forma, a má interpretação de alguns dos seus 12 
princípios também promove confusões, como acreditar, por 
exemplo, que a abordagem Ágil é contra a documentação (quando, 
de fato, ela prioriza a interação face-a-face); de que a abordagem 
Ágil é aplicada sem planejamento (quando, de fato, o planejamento 
é iterativo, diário, sendo tempestivamente ajustado); de que não há 
disciplina de trabalho (quando, de fato, ela requer equipes 
necessariamente autodisciplinadas para realizar o trabalho de 
forma colaborativa e atender às demandas de qualidade e prazo de 
cada entregável do projeto); de que ela não é escalável (quando, de 
fato, existem frameworks, como o SAFe® e o Scrum@Scale, 
evidenciando que métodos efetivos para a escalabilidade estão 
sendo aplicados pelas organizações).

Outros equívocos dizem respeito a acreditar que ela seja uma 
metodologia com etapas determinadas a serem seguidas, quando 
se trata de um mindset de trabalho. Por este motivo, é entendida 
muitas vezes como sinônimo de Scrum, este sim, um framework, 
uma metodologia, que segue os fundamentos e princípios da 
abordagem Ágil. Portanto, para compreender o cenário Ágil é 
importante não confundir a abordagem de trabalho, o estilo de 
trabalho, com suas ferramentas. 
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3.3. Projetos Ágeis

Mas como conduzir projetos Ágeis em ambientes não nativos a 
esta abordagem? 

Em primeiro lugar, embora existam inúmeras ferramentas 
disponíveis associadas a metodologias Ágeis, como Kanban, Scrum 
e Lean, a prática de um novo modelo de trabalho exige 
planejamento e treinamento, visto que precisa encaixar-se na 
organização, ser abrangente e intersetorial, para que as respostas 
às demandas dos projetos sejam rápidas, mas eficazes. O que isto 
quer dizer? Que a organização, como um todo, precisa concordar, 
aceitar e colaborar com este novo modelo de desenvolvimento de 
projetos, percebendo seus benefícios em termos de criação de 
valor. Caso isto não ocorra, as chances de sucesso diminuem, por 
melhor que seja o planejamento do projeto. 

Em segundo lugar, significa uma nova realidade para profissionais 
de desenvolvimento acostumados a interagir praticamente dentro 
de seus departamentos, setores ou áreas, com pouca ou eventual 
interação com os usuários do projeto e outras partes interessadas. 
A abordagem Ágil exige este contato rotineiro das equipes de 
desenvolvimento com os stakeholders dos projetos para que as 
expectativas destes interessados possam estar contempladas em 
cada sprint das soluções em desenvolvimento. 
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3.3. Projetos Ágeis

Em terceiro lugar, a abordagem Ágil propõe uma nova forma de 
trabalho interno, na qual as atividades e responsabilidades são 
autogeridas pelas equipes, e não mais pela figura de um gerente de 
projetos tradicional, que monitora e controla atividades, prazos, 
escopo, etc. Neste modelo, ao gerente, cabe a responsabilidade 
pela macrogestão do projeto, aos aspectos estratégicos do seu 
desenvolvimento para a organização, e não à microgestão. Este é 
um ponto fundamental de diferença, porém subestimado por 
organizações que tentaram, mas falharam ao adotar o modelo ágil 
de projetos. 

Por último, para que a adoção da abordagem Ágil seja efetiva e 
ofereça resultados positivos para o projeto e organização, sua 
aplicação deve ser sistêmica, isto é, do planejamento a 
implantação do projeto, e não apenas em determinadas etapas do 
seu desenvolvimento. A combinação de formas e abordagens 
diferentes de trabalho para um mesmo projeto apenas confundirá 
equipes e gestores, dificultará a execução e monitoramento do 
trabalho, podendo gerar resultados imprevisíveis ou indesejados.
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3.3. Projetos Ágeis

Estas questões são fundamentais na transição para a abordagem 
Ágil e, se não enfrentadas, podem gerar resistência à mudança por 
parte da organização, das equipes ou dos gerentes de projeto. 
Neste caso é preciso identificar as causas desta resistência (por 
exemplo, insegurança dos profissionais quanto a sua capacitação, 
incompreensão da abordagem, desconhecimento dos benefícios, 
manutenção do status de poder, etc.) e analisá-las em profun-
didade para definir uma estratégia de mitigação. A resistência à 
mudança tem sido identificada como causa importante de fracasso 
mesmo em projetos minuciosamente planejados. 

Ela pode ser percebida por comportamentos típicos dos indivíduos 
como: argumentação interminável sobre qualquer assunto, crítica 
constante, comentários sarcásticos, ausência a reuniões, 
compromissos não cumpridos, discussões inúteis, e mesmo, 
sabotagem em alguns casos. Fisher (2012) descreve de forma 
gráfica as etapas de um processo de transição apresentando os 
sentimentos negativos e positivos com os quais os indivíduos 
enfrentam esta curva da mudança. Portanto, a capacitação e o 
engajamento da organização e dos indivíduos a esta nova filosofia 
de trabalho é fundamental para o sucesso da aplicação da 
abordagem Ágil.
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3.3. Projetos Ágeis

Infelizmente, muitas organizações fracassam na adoção do modelo 
Ágil em função da cultura organizacional não suportá-la ou, ainda, 
por falta de conhecimento, liderança e expertise em como 
implementá-la. 

É preciso, assim, selecionar profissionais com perfil adequado, 
tanto para o desenvolvimento como para a gestão, alinhar a equipe, 
capacitar o pessoal envolvido nos projetos, porque, como vimos 
anteriormente, muitos são os equívocos e mitos atribuídos a esta 
abordagem. 

Por fim, é necessário estabelecer um sistema de gestão de 
projetos ágeis com base em métricas eficientes que possibilitem a 
mensuração dos resultados do desenvolvimento dos projetos. A 
identificação dos sucessos alcançados e o mapeamento dos pontos 
de melhoria estabelecerão, também, não apenas uma base de 
lições aprendidas, como orientarão o desenvolvimento de projetos 
futuros.

Reference

Fisher, J. (2012) – The process of transition. Available in https://dfc25017-d296-
44d7-9dd0-d605496f243a.filesusr.com/ugd/486830_cc8251e6caa24357b17c8bbc
9159824a.pdf
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4. Design da Solução
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4. DESIGN DA SOLUÇÃO

Hoje, o Design Thinking é entendido como uma forma de pensar 
que leva à transformação, inovação e transição social. O Design 
Thinking pode ser concretizado por meio de uma série de técnicas 
diferentes que são semelhantes entre si, mas têm diferentes 
números de etapas e diferentes graus de complexidade. 

O Design Thinking é preferencialmente usado como um processo 
não linear, ou seja, um processo iterativo adaptado em harmonia 
com o desafio da emergência. Veja as seções a seguir para obter 
uma compreensão mais profunda das etapas do Design Thinking.

4.1. Empatia

4.2. Definição

4.3. Ideação

4.4. Solução – Protótipo

4.5. Teste e Refinamento
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4.1. Empatia

Depois de entender quem são as pessoas envolvidas no desafio a 
ser solucionado, é fundamental aprofundar o entendimento do 
problema. Mas por que explorar mais o desafio? O processo de 
exploração é o grande diferencial das abordagens baseadas no 
Design Thinking; e também o mais desafiador. 

Quando pensamos em um desafio, tendemos a ir direto para a 
solução. Aqui queremos retardar um pouco mais esse processo 
para entender de fato o que deve ser solucionado dentro do 
desafio. Mas como é algo que não estamos habituados a realizar, 
também gera muito desconforto, e há a tendência a pular esta 
etapa. Por isso desatacamos aqui: confie no processo.

Vamos imaginar o desafio inicial como a superfície de um rio, que 
embaixo da água, onde não enxergamos com muita facilidade, 
existe uma infinidade de coisas que estão lá, mas não estão sendo 
vistas. Esse deve ser o desafio desse processo, encontrar no fundo 
o que não está sendo visto e que pode estar bloqueando o fluxo do 
“rio”, dificultando a implementação de uma determinada solução.
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4.1. Empatia

É necessário entender o desafio a ser solucionado de uma forma 
ampla. Isso inclui as pessoas, mas também o contexto em que ela 
se encontra; e como esses fatores interagem entre si. O MAPA DA 
EXPLORAÇÃO (seção 8.2) pode ser uma das ferramentas para 
ajudar nessa construção. 

Ao olhar as pessoas, deve-se ter uma visão sobre todos os 
ângulos, indo além do que as pessoas dizem, mas o que sentem, o 
que fazem, porque tomam suas decisões, seus padrões de 
comportamento, medos, expectativas. Tudo isso pode ser obtido 
por meio de entrevistas, conversas informais ou outros meios para 
se comunicar.

Mais que isso, é importante observar. A observação pode revelar 
inconsistências entre o que as pessoas falam e o que elas fazem 
de fato. Além disso, permite entender como essas pessoas se 
relacionam com seus contextos diretos. No serviço público, muitas 
vezes é difícil entender o que, e por que, explorar, pois grande 
parte dos relacionamentos são internos, e há uma tendência a 
olhar as mesmas coisas da mesma forma. 

Como o objetivo é inovar, não há como criar soluções inovadoras 
que tenham impacto nos beneficiários finais da solução olhando as 
coisas da mesma forma.
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4.1. Empatia

É preciso sair da zona de conforto. Olhar para fora, para ver lá no 
final quem será o real beneficiário dessa solução e como entregar 
valor para ele. Por este motivo é importante olhar para fora nesse 
processo exploratório.

Sobre o contexto, é importante se apropriar de fatores geográfico, 
sociais, econômicos, legais, além do mercado de uma forma ampla, 
verificando soluções existentes em ouras realidades, tendências 
etc. Olhar para o mercado de uma forma ampla parece distante da 
realidade do governo, mas entender o que outras empresas 
privadas ou públicas já desenvolveram para solucionar problemas 
semelhantes pode ampliar a visão sobre o problema e como já é 
solucionado. 

Alguns desses fatores, especialmente no caso de instituições 
públicas, são muito mais limitadores. Mas são fundamentais para 
guiar o processo de ideação. Muitos processos identificados aqui 
serão limitadores, mas não devem ser vistos como obstáculos, 
mas sim oportunidades a serem melhoradas para garantir o 
sucesso da implementação de uma determinada solução.
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4.2. Definição

Com a visão do todo, neste processo exploratório, deve-se definir 
para quem será desenvolvida a solução. Muitas vezes pode ser 
para mais de uma pessoa. O objetivo dessa definição clara é ajudar 
a pensar melhor nas possibilidades de solução. 

Para isso, deve-se pensar em quem seria(m) a(s) pessoa(s) que 
representaria(m) as principais dificuldades de todo esse processo 
exploratório. Isso culminaria na criação de uma PERSONA (seção 
8.3). Mas como já destacamos anteriormente, esse deve ser um 
processo de idas e vindas.

E mesmo em um momento de definição, deve-se sempre voltar a 
explorar o desafio a cada avanço no processo. Dessa forma, nesse 
momento, uma boa forma de explorar, de forma mais aprofundada 
é construindo um MAPA DA JORNADA (seção 8.4) dessa persona. 

A ideia é detalhar sua relação com o desafio e encontrar mais 
pontos a serem observados e explorados, que podem revelar 
novos problemas e oportunidades.
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4.2. Definição

O objetivo de todo esse processo é usar todas essas informações 
para gerar insights, isto é, novos aprendizados que revelem o 
inesperado. Cada tópico identificado é um dado, quando visto de 
forma dissociada. Quando todos esses dados são vistos juntos, 
procurando semelhanças, complementariedade, e novas conexões, 
eles geram informações relevantes, que irão ajudar no 
desenvolvimento de soluções muito mais direcionadas, eficazes e 
que entreguem valor às pessoas que se beneficiarão da solução. 

Essas informações podem ser traduzidas em problemas e 
oportunidades, por meio de uma lista que seja visual, mas também 
resumida, apontando os APRENDIZADOS (seção 8.5) que foram 
considerados mais importantes e relevantes nesse processo 
exploratório.

O objetivo final é entender que o desafio inicial era mais amplo, 
mas que nesse momento, se tenham questões claras a serem 
resolvidas. É importante destacar que, ao final desse processo, se 
não houver nenhum novo aprendizado ou insight, é porque não se 
explorou o desafio o suficiente, e deve-se continuar explorando e 
aprofundando o entendimento.
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4.3. Ideação

Com a lista de principais problemas e oportunidades, bem como 
a(s) persona(s) definida(s), deve-se iniciar o processo de geração e 
desenvolvimento de ideias. O processo de ideação é certamente o 
mais divertido, mas não o menos importante. Ao iniciar o processo 
de ideação, deve-se ter claro o que deverá ser solucionado. É 
importante manter o foco, mas não fechar demais as 
possibilidades para que se pense em algo inovador, diferente, que 
saia fora do óbvio, mas que, principalmente, agregue valor às 
pessoas para quem a solução está sendo desenvolvida.

Existem várias formas de conduzir um processo de ideação. O 
mais conhecido é o uso do BRAINSTORMING (seção 8.6). O 
brainstorming é um momento em que um grupo de pessoas 
colabora, constrói e compartilha seus pensamentos e suas ideias, 
com o objetivo de gerar mais informações e ideias para um 
determinado tema. É importante destacar que o brainstorming é 
uma forma de trabalhar e que deve acompanhar todo esse 
processo, pois deve ser usado para pensar cada uma das etapas a 
serem trabalhadas. O trabalho coletivo nesse tipo de projeto é 
fundamental, pois potencializa resultados em termos de velocidade 
e entrega de valor. 
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4.3. Ideação

Embora, no caso dos projetos de instituições púbicas, sejam 
muitos projetos sendo desenvolvidos ao mesmo tempo, e há uma 
restrição de tempo para a execução de todos eles, dispender um 
tempo para o trabalho conjunto é essencial. O importante é que os 
encontros sejam bem planejados e focados nas tarefas a serem 
desenvolvidas. 

Com isso, os encontros podem ser usados para a execução das 
atividades do projeto de forma conjunta, com colaboração, tomadas 
de decisão e execução das atividades previstas. Além disso, a 
comunicação passa a ser direta e mais clara, evitando o 
desperdício de tempo com outros meios para explicação, 
informação e aprovação.

Mas é importante lembrar que o processo de ideação pode passar 
por um momento coletivo (que ocorre nos brainstormings), mas 
também por um processo individual. Além disso, há um termo 
chamado “distração criativa”, que normalmente é individual, mas 
que ocorre fora do momento direcionado para a ideação, mas em 
momentos em que a pessoa libera sua mente para outros temas 
em momentos de lazer, por exemplo, e isso gera conexões 
inesperadas. 
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4.3. Ideação

Para o processo de ideação através de um BRAINSTORMING 
(seção 8.6), é importante ter um quadro visual, onde todos possam 
registrar, ler, observar e criar colaborativamente, como 
apresentado na seção 8.6. Para isso, deve-se seguir algumas 
regras:

Foco na quantidade: o processo de ideação deve focar em 
quantidade, não em qualidade, pois quanto maior o número de 
ideias, maior a chance de encontrar algo que realmente seja 
diferente e que agregue valor ao beneficiário da solução;

Proibido julgar: aprendemos a julgar nossas próprias ideias, mas 
também dos outros. É importante ter claro que para gerarmos 
muitas ideias, precisamos nos desprender dos julgamentos;

Ser visual: quanto mais visual, melhor para expressar ideias e 
garantir que todos têm a mesma visão sobre a ideia (ou muitas 
vezes que a visão é diferente e que são, na verdade, ideias 
diferentes);

Anotar tudo: todas as ideias devem ser anotadas para que todos 
tenham acesso a essas ideias e que se possa rastrear as ideias em 
algum momento futuro.
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4.3. Ideação

Além disso, existem algumas estratégias que podem ser utilizadas para 
estimular que a equipe saia fora da caixa. A primeira delas é lançar palavras 
aleatórias para que as pessoas gerem soluções para o desafio a partir delas. 
Outra técnica, é colocar-se no lugar de outra pessoa e tentar pensar como ela, 
pensando em que tipo de solução ela geraria. Outra forma interessante é 
pensar em temas relevantes, identificados como tendências no processo de 
exploração e tentar pensar em soluções que atendam a essas tendências.

O processo de criatividade é resultado de novas conexões a partir de “coisas” 
já existentes, mas que são vistas como inusitadas e podem gerar resultados 
potencialmente inovadores. Por este motivo, ser criativo depende de 
repertório. Mas o que é ter repertório? São as experiências, viagens, pessoas 
que se conhece, leituras, filmes, novos aprendizados (técnicos e não técnicos), 
entre outros. 

O importante é que, quanto maior o repertório, maior a capacidade criativa do 
indivíduo. Esse repertório também deve ser obtido ao longo do processo 
exploratório, pois será um repertório já direcionado ao desafio, pois o processo 
exploratório deve ser a base da criatividade. Por este motivo a importância do 
processo exploratório. Todo esse processo deve gerar o que se chama de 
confiança criativa. A confiança criativa é a certeza de que, independentemente 
do problema, desafio ou obstáculo que exista, tem-se a certeza de que haverá 
uma solução. Confiança criativa é treino, mas também repertório.
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4.3. Ideação

Entretanto, é importante saber que o processo criativo precisa ter um momento que deixa 
de ser abstrato para ir para o concreto. Por este motivo, ideias devem ser selecionadas por 
meio de um FUNIL DE IDEIAS (seção 8.7), por exemplo. Para o processo de seleção de 
ideias, deve-se ter em mente alguns critérios. Existem alguns que não devem deixar de 
serem considerados. Outros, podem ser adicionados conforme a característica do projeto. 

O primeiro deles é a desejabilidade, em que se deve selecionar apenas as ideias que são 
desejáveis pelas pessoas (aquelas elencadas no MAPA DE STAKEHOLDERS, seção 8.1). Se 
não for desejável, a ideia não deve seguir adiante. O segundo critério é a viabilidade técnica, 
isto é, verificar que existem recursos técnicos para a execução da ideia. Esses recursos, 
nesse caso, devem ser recursos físicos (matérias, equipamentos e estrutura) e pessoas 
qualificadas para executarem a ideia. O terceiro critério é a viabilidade financeira, onde se 
avalia se há recursos financeiros disponíveis para execução da ideia. 

Além disso, no caso de projetos de instituições públicas, é fundamental analisar a 
sustentabilidade do projeto. Quando se fala em sustentável, fala-se nos três pilares da 
sustentabilidade: social, ecológica e financeira. Projetos onde recursos (de todos os tipos) 
são escassos, deve-se selecionar aqueles que terão uma vida mais longa, entregando maior 
valor aos beneficiários, por mais tempo. 

Por último, mas não menos importante, já com um número bastante reduzido de ideias, 
deve-se voltar ao desafio, persona, problemas e oportunidades identificados e verificar se 
as ideias selecionadas atendem a todos esses tópicos. Então deve-se selecionar de uma a 
três ideias para próxima etapa.
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4.4. Solução – Protótipo

Mas não basta apenas criar e gerar muitas ideias. É preciso sair do 
abstrato e ir para o concreto. Por este motivo, torna-se 
fundamental a prototipação. Construir um protótipo é importante 
por uma série de motivos: (i) tornar a ideia concreta, (ii) verificar 
inconsistências, (iii) aprimorar a ideia e (iv) validar a ideia.

Quando falamos em protótipo, nesta etapa, falamos em um 
protótipo simples, mas que tire a ideia do abstrato. Pode ser um 
desenho, ou algo em volume, ou outra forma qualquer. O 
importante é que a ideia se torne visual de alguma forma. Mesmo 
sendo um protótipo simples, ele deve ter apelo visual, emocional. E 
deve propiciar algum nível de noção de funcionalidade. 

Se a solução é um aplicativo, ou site, por exemplo, ela deve ser 
prototipada desenhando em papel, ou ferramentas digitais, suas 
páginas, comandos, lógica de uso, podendo apresentar cores, logos 
e outras informações, mesmo que provisórias. Tudo isso ajuda a 
pensar com mais detalhamento a ideia e sua execução.

Além disso, esse protótipo pode ser a primeira versão a ser 
validada, a ser apresentada para stakeholders (que devem aprovar 
ou serem engajados no projeto) ou mesmo para o beneficiário da 
ideia. O objetivo é coletar feedbacks desde o início, e aprimorar a 
ideia continuamente.
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4.4. Solução – Protótipo

Além disso, a ideia pode ser detalhada utilizando algumas ferramentas para pensar 
no seu detalhamento ou análise de viabilidade, como o CANVAS DE PROJETOS 
PÚBLICOS (seção 8.8), por exemplo. A ideia é pensar na ideia de um ponto de vista 
mais operacional, para verificar possíveis inconsistências, necessidades de 
interações, dependências e outros fatores que podem ser potencialmente limitantes, 
e que deverão ser transformados em oportunidades de ações que possam desviar os 
obstáculos e garantir o sucesso da implementação do projeto.

Com a ideia prototipada e detalhada, ela está pronta para uma validação. Uma das 
formas de realizar essa validação é a apresentação da ideia. Algumas vezes a 
apresentação da ideia será formal, outras vezes, ela deverá acontecer de maneira 
informal, em uma oportunidade inesperada. Independentemente da forma, deve-se 
estar pronto para a apresentação da ideia, com uma lógica de apresentação 
estruturada, clara e que “venda” a ideia para quem está ouvindo.

Esta é uma forma de engajar pessoas e obter aprovação para a execução de 
atividades importantes para o sucesso da implementação da solução. Essa 
apresentação pode ser apenas oral, mas também visual. O importante é estar com 
ela pronta. Para isso, pode-se utilizar uma estrutura básica para a construção do 
PITCH (seção 8.9) de apresentação do projeto, que deve ser organizado na forma de 
uma narrativa. A ideia é contar uma história, que parte de um problema / desafio e 
que culmina em uma solução, viável de ser implementada e que o valor entregue 
seja percebido pelo ouvinte.
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4.5. Teste e Refinamento

Quando um desafio é complexo e existem muitos fatores que 
afetam se nossa ideia inovadora se encaixará no contexto existente 
e terá sucesso ou não. É quase impossível desenvolver um 
protótipo de sucesso desde o início. O melhor método para o 
sucesso a longo prazo é desenvolver um protótipo e então testá-lo 
e retestá-lo com os usuários / donos das necessidades. Dessa 
forma, podemos obter seu feedback e desenvolver nosso protótipo 
da versão um para a versão dois e fazer um segundo protótipo 
melhor.

Nesse processo, é importante não colocar muita energia no 
primeiro protótipo. Não precisa ser perfeito, pode ser feito como 
um protótipo de baixa fidelidade. Portanto, nesta fase, um ou vários 
protótipos são testados junto com os donos das necessidades. O 
desenvolvedor deve ouvir o feedback dos usuários / beneficiários 
e, assim, aprofundar seus conhecimentos sobre os pontos fortes e 
fracos do protótipo, indicando o que gostou, se entendeu o conceito 
e uso a solução, o que não gostou / não entendeu, bem como 
sugestões de melhorias / adaptações. 
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4.5. Teste e Refinamento

O desenvolvedor deve trazer os novos conhecimentos e percepções 
para o processo de design em uma segunda etapa, de acordo com o 
mesmo princípio de todo o processo realizado anteriormente (empatia, 
definição, ideação, prototipação), conforme descrito nas etapas 
anteriores. Dessa forma, o processo de design se torna um processo 
iterativo.

Existem várias técnicas concretas para testar um protótipo:

• Faça um modelo tridimensional do produto, serviço ou processo que 
você desenvolveu. Isso pode ser feito, por exemplo, nos brinquedos 
de plástico “Lego”, então será fácil mostrar o modelo e tocar e 
mover fisicamente as peças em uma descrição do processo;

• Outro método é fazer um filme com duração de talvez dois minutos. 
Através do filme, você pode descrever e visualizar o protótipo para 
os proprietários de necessidades e pedir seu feedback;

• Também se pode fazer uma colagem de ilustrações (por exemplo, 
uma história em quadrinhos) que mostra o protótipo em diferentes 
contextos e para diferentes usuários;

• Pode-se também demonstrar o protótipo em um drama, (teatro), ou 
seja, ilustrar como um processo ou serviço deve ser realizado ou 
como um produto deve ser usado.
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4.5. Teste e Refinamento

A validação da solução deve ocorrer também do ponto de vista gerencial, isto é, ser aprovada pelos 
envolvidos na execução do projeto. O mais importante é saber comunicar a ideia / protótipo 
adequadamente, para torná-la interessante e atraente para esses envolvidos no projeto. Essas 
pessoas devem ser convencidas que esta ideia deve seguir adiante, mesmo com trocas de gestão e 
equipe, fato bastante comum em instituições públicas. 

Algumas vezes a apresentação da ideia será formal, outras vezes, ela deverá acontecer de maneira 
informal, em uma oportunidade inesperada. Independentemente da forma, deve-se estar pronto 
para a apresentação da ideia, com uma lógica de apresentação estruturada, clara e que “venda” a 
ideia para quem está ouvindo. 

Esta é uma forma de engajar pessoas e obter aprovação para a execução de atividades importantes 
para o sucesso da implementação da solução. Essa apresentação pode ser apenas oral, mas 
também visual. O importante é estar com ela pronta. Para isso, pode-se utilizar uma estrutura 
básica para a construção do Pitch de Apresentação do Projeto, que deve ser organizado na forma de 
uma narrativa. A ideia é contar uma história, que parte de um problema / desafio e que culmina em 
uma solução, viável de ser implementada e que o valor entregue seja percebido pelo ouvinte.

A partir deste momento, o foco deve ser na implementação do projeto, mudando-o de um protótipo 
e transformando ele em um MVP (mínimo produto viável), lembrando sempre que o processo do 
design thinking deve ser vivo, realizando todo o processo descrito anteriormente, de acordo com os 
avanços do projeto, mas em um novo ciclo iterativo. O objetivo é integrar o processo do design 
thinking com as abordagens de projetos ágeis, para entregar melhores resultados em menor tempo.
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5. Implementação
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5. IMPLEMENTAÇÃO

Neste capítulo são discutidos os passos que 
sucedem o desenho da solução e que 
constituem, na realidade, a implementação 
efetiva da solução. 

Assim, são abordados os tópicos referentes 
a planejamento da implementação, 
implementação propriamente dita e 
acompanhamento de resultados após à 
implementação, incluindo eventuais 
correções que podem ser necessárias.

O planejamento da implementação de 
projetos envolve cuidados referentes a 
definição de escopo, pacotes de trabalho, 
cronograma, equipe e infraestrutura. Esses 
tópicos são discutidos na sequência.

5.1. Planejamento

5.2. Implementação

5.3. Acompanhamento
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5.1. Planejamento

Escopo de projeto

O planejamento da implementação inicia pelo claro entendimento do seu 
escopo. O escopo de um projeto é o detalhamento do trabalho necessário para 
entregar o “produto final” dentro das especificações esperadas. Se o escopo de 
um produto é entender as características que este deve ter, o escopo do projeto 
envolve mapear o trabalho necessário para estabelecer estas características 
no produto resultante do projeto (Boyadjian, 2019). Portanto, primeiro é definido 
o escopo do produto para, então, definir o escopo do projeto: é preciso saber “o 
quê” precisa ser feito para definir “como” deverá ser feito. A definição adequada 
de escopo é importante, pois implica em melhores condições para:

• Amenizar impactos decorrentes de erros que poderiam afetar 
negativamente outras áreas de gerenciamento do projeto, como a gestão de 
custos, riscos, qualidade e cronograma, por exemplo.

• Melhorar a comunicação, uma vez que o escopo deve ser documentado e 
esse documento servirá de orientação para o trabalho, melhorando a 
comunicação, pois se espera que todos saibam o que precisará ser feito.

• Reduzir os riscos de diferenças entre o requisitado e o resultado final.

• Evitar que mudanças sejam solicitadas no meio do projeto em função de um 
planejamento inadequado. Quanto mais adiantado um projeto estiver, maior 
serão os custos associados com alterações e atrasos.
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5.1. Planejamento

Para elaborar o escopo do projeto, as seguintes atividades são recomendadas (Carvalho e 
Rabechini Jr., 2018):

1. Planejamento do gerenciamento do escopo: envolve planejar e documentar a forma como 
os escopos de produto e projeto serão definidos, controlados e validados. Para tanto, os 
gestores de projeto podem se valer de opinião especializada, análise de dados e reuniões 
para desenvolvimento do plano.

2. Coleta de requisitos: refere-se à documentação e gerenciamento das necessidades e 
requisitos das partes interessadas, visando cumprir os objetivos do projeto. Os requisitos 
devem ser documentados com detalhes suficientes para que sejam mensuráveis 
e possam ser incluídos na linha base do escopo (tempo, custo e qualidade.)

3. Definição do escopo do projeto: detalhamento de todo o trabalho necessário para 
execução do projeto. Os principais itens que devem estar presentes em uma declaração 
de escopo são:

• Identificação

• Descrição do escopo do projeto: detalhes sobre cada etapa do projeto. Alguns itens 
principais desta descrição são a data de início e término, equipe necessária para execução 
e infraestrutura necessária.

• Entregas do projeto: descrição de cada entrega, objetivo, quem é o responsável, benefícios 
esperados, características que devem apresentar.

• Critérios de aceitação: especificação dos padrões esperados na entrega. 
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4. Criação da Estrutura analítica de Projeto (EAP): organização em forma 
visual de todo o trabalho a ser feito no projeto. A EAP é uma subdivisão 
do trabalho em partes menores, facilitando assim a execução.

5. Validação do escopo do projeto: envolve formalizar a aceitação das 
entregas do projeto. Isto deve ocorrer sempre que uma entrega é 
concluída e, caso alguma delas não for aceita, será solicitada mudanças.

6. Controle de escopo: monitorar o andamento do escopo e gerenciar 
alterações. Isto auxilia a controlar o progresso do trabalho e 
as solicitações de mudanças.

Alguns erros comuns ao desenvolver o escopo do projeto incluem (Carvalho 
e Rabechini Jr., 2018):

• Ignorar os riscos do projeto: a identificação dos riscos deve ser realizada no 
planejamento do projeto e das tarefas, para reduzir seus impactos ou 
mesmo evitá-los. Devem ser listados no escopo do projeto e as respectivas 
ações de contingência devem ser incluídas no cronograma.

• Falta de comunicação: Falta de uma comunicação clara pode se dar em todas 
as esferas de interação das partes interessadas, gerando prejuízos ao 
projeto e até mesmo ao produto final.

• Falta de conhecimento técnico: pode fazer com que o escopo não seja bem 
planejado, gerando a necessidade de muitas mudanças.
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Estrutura Analítica de Projeto – EAP

Ao iniciarmos a estruturação e o planejamento dos aspectos operacionais 
dos projetos, um dos elementos gerenciais fundamentais é a definição da 
Estrutura Analítica de Projeto – EAP (Work Breackdown Structure – WBS, 
em inglês). 

A EAP é a divisão do projeto em partes administráveis, representando as 
entregas do projeto no formato de um diagrama. É uma das ferramentas da 
Gestão de Projetos mais importantes, servindo como base para o 
desenvolvimento de outros planos do projeto, como cronograma e custos. 

A estrutura EAP garante ao gestor de projetos a visibilidade das principais 
entregas; define o trabalho necessário para o projeto; promove a visão 
comum do trabalho aos envolvidos e apoia outros processos do 
gerenciamento de projetos, como o planejamento de recursos e a 
identificação de riscos (Maximiano, 2014). 

Cabe destacar que a EAP não corresponde ao cronograma, pois não 
relaciona a definição de atividades. O seu último nível de desdobramento é o 
pacote de trabalho, que, por sua vez, é um conjunto de atividades, 
normalmente atribuído a uma pessoa, departamento ou setor específico. Os 
pacotes de trabalho devem ser independentes uns dos outros e não devem 
se repetir ao longo da EAP.
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Como característica, a EAP remete a compreensão de como fazer, 
enquanto o cronograma define o que fazer, ou seja, as atividades e 
seu detalhamento. Recomenda-se que, antes de iniciar a definição 
da EAP, seja realizada a identificação dos requisitos do projeto, 
visando definir as características do que será entregue pelo 
projeto. Para a elaboração da EAP, basicamente, há quatro 
estratégias (Maximiano, 2014):

1. Por fases: considera as fases do ciclo do projeto.

2. Por entregas: considera os produtos do projeto.

3. Por subprojetos: considera os “miniprojetos” que compõem o 
projeto.

4. Híbrido: por fases, entregas e subprojetos.

Ainda, para o desenvolvimento da EAP é recomendável o 
desdobramento de até três níveis (Maximiano, 2014) :

1. Nível 0: produto do projeto

2. Nível 1: fases do projeto

3. Nível 2: componentes (pacotes de trabalho)
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O processo de desdobramento deve utilizar um sistema de 
codificação numérica que ajude a identificar e a relacionar a 
hierarquia na EAP, utilizando os 3 níveis de desdobramento e a 
correta identificação do elemento em determinado nível. Como 
exemplo: 1.1.2: mostra que determinado elemento é um pacote de 
trabalho que faz parte do terceiro nível hierárquico da EAP. 

Outro elemento importante é o chamado Dicionário da EAP, que 
corresponde a uma tabela que descreve os pacotes de trabalho, 
seus responsáveis e critérios de aceitação. É aqui onde ficam 
explícitas as expectativas em relação aos resultados das entregas 
do projeto. 

Deve conter os seguintes itens: 

1. Pacote de trabalho com identificação; 

2. Descrição; 

3. Responsável; 

4. Participantes e 

5. Critério de aceitação. 
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Cronograma

O cronograma é uma ferramenta de planejamento e controle de atividades que 
organiza as tarefas a serem executadas em um determinado período de tempo para 
alcançar um objetivo final. Um aspecto importante é o tempo, que deve ser 
sequenciado para que as entregas sejam feitas dentro do prazo estimado ou 
previsto. 

Elaborar um cronograma é muito mais que que distribuir as tarefas no tempo. Ele 
precisa ser passível de ser executável, o que requer alinhamento com outras áreas 
da gestão de projetos e também com a equipe. Como proposta, Carvalho (2018) 
sugere alguns passos para construção de um cronograma:

1. Definir o escopo do projeto.

2. Construir a EAP.

3. Criar uma sequência de tarefas: com a EAP definida, fica mais fácil sequenciar 
tarefas. Para criar essa sequência é preciso observar a hierarquia que há entre 
elas, representada na EAP: quais tarefas precisam ser executadas primeiro 
(predecessoras), quais serão executadas depois (sucessoras) e as que podem 
ser executadas paralelamente. É importante analisar quanto às dependências 
que podem existir entre uma atividade e outra. Também é importante detalhar as 
atividades, de forma que fique compreensível a todos os envolvidos.
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4. Definir a duração das atividades: existem muitas formas de estimar a duração de uma 
atividade. Na sequência, detalham-se as quatro principais:

a) Estimativa por analogia: se baseiam nas experiências anteriores, em projetos na própria 
organização ou do próprio contexto ou mercado em que a organização está inserida. Este tipo de 
estimativa levanta parâmetros de projetos antigos, como a duração, complexidade, o peso e o 
orçamento, para então, aplicá-los em projetos futuros que possuam características similares. Esta 
é uma técnica pouco precisa.

b) Estimativa paramétrica: é uma técnica que consiste em uma relação entre o uso da estatística e os 
dados históricos, calculando a estimativa de parâmetros. Uma das fórmulas básicas desse tipo de 
análise é a multiplicação da quantidade de trabalho pelas horas de mão de obra para cada unidade 
de trabalho, ou seja, uma relação entre a quantidade de colaboradores disponíveis e duração da 
atividade.

c) Opinião especializada: recrutamento e uso dos conhecimentos de profissionais que já possuem 
experiência na equipe, ou contratação de treinamento técnico e especializado a respeito do tipo de 
projeto que será desenvolvido. Esses profissionais podem identificar demandas e dificuldades que 
outras técnicas podem não abranger, permitindo a redução do grau de incertezas das estimativas.

d) Estimativa de três pontos: esse tipo de estimativa é aperfeiçoado quando se consideram as 
incertezas das estimativas e risco. O conceito teve origem com o PERT (Técnica de Revisão e 
Avaliação de Programa), desenvolvido junto ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Esta 
técnica usa três cenários para definir uma faixa aproximada para a duração de cada atividade. 
Esses cenários são o “mais provável”; “otimista”, e o “pessimista”. Esta técnica auxilia a melhor 
reconhecer os parâmetros que podem auxiliar a definir a duração da atividade e seus respectivos 
riscos associados.
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5. Atribuir tarefas aos responsáveis: é 
importante que se estabeleça um 
responsável para cada atividade, de forma 
que este se responsabilize pela execução.

6. Construir um cronograma: existem muitas 
formas gráficas para se construir um 
cronograma, desde a utilização de post-it 
em uma parede, planilhas e até softwares 
de gestão. 

O ideal é que o cronograma seja acessível a 
todos os envolvidos e que o andamento do 
projeto no tempo possa ser visualizado por 
todos. 

Dentre algumas indicações de programas para 
construir um cronograma, e possível citar os 
mais usuais:

• Excel: modelos de gráfico de Gantt
disponíveis para diversas necessidades.

• MS Project

• Monday.com
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Equipe e infraestrutura

Ao definir o escopo, a estrutura analítica do projeto e o cronograma, a próxima etapa envolve 
consolidar as responsabilidades em relação ao cumprimento das atividades e prazos. Importante 
lembrar quanto ao perfil dos envolvidos na formação da equipe, considerando a sua diversificação, 
conhecimentos e habilidades. Observar estas condições na composição das equipes são essenciais 
para o bom desempenho e contribuem para mitigar os riscos associados ao desenvolvimento dos 
projetos, especialmente os mais inovadores.

A atribuição das responsabilidades deve ser comunicada de maneira explícita, clara e abrangente. 
Para tanto, algumas ferramentas ou modelos para organizar estas responsabilidades podem ser 
relevantes. Dentre as ferramentas usuais e que podem compreender os principais fatores de 
monitoramento dos projetos é a matriz 5W2H. 

Esta sigla representa perguntas em relação aos elementos chave de definição, as quais são 
derivadas do inglês, e representam: O que (what) deve ser feito? Por que (why) deve ser 
implementado? Quem (who) é o responsável? Onde (where) deve ser executado? Quando (when) 
deve ser implementado? Como (how) deve ser conduzido? Quanto (how much) vai custar a 
implementação? 

Ao organizar o planejamento por meio da matriz 5W2H ficam evidentes as atribuições e os demais 
elementos necessários para a realização das atividades. Também é uma forma visual e 
representativa para que sejam esclarecidos os objetivos de cada etapa / atividades e possam ser 
analisadas possíveis interferências internas e/ou externas da organização.
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Outra ferramenta que pode ser útil para a visualização das atribuições aos membros da equipe 
durante o desenvolvimento do projeto é a chamada Matriz RACI, também oriunda do inglês, que 
significa: Responsável (Responsible), Autoridade (Accountable), Consultado (Consulted) e Informado 
(Informed). Conforme Espinha (2021), seguem as atribuições da matriz RACI:

Responsável: é o indivíduo responsável pela execução, desenvolvimento, conclusão e entrega da 
atividade.

Autoridade: referente ao coordenador ou pessoa que tem a autoridade para organizar a tarefa, 
realizar o acompanhamento e tomar as decisões necessárias que definem a aprovação e a 
conclusão da entrega.

Consultado: são as pessoas que podem contribuir para melhorar o desenvolvimento da atividade ou 
aperfeiçoar a entrega.

Informado: São as pessoas que precisam estar informadas quanto ao início e a conclusão de uma 
atividade (ou de uma entrega), principalmente visando aqueles que gerem determinadas mudanças 
decorrentes destas atividades ou entregas.

A recomendação para a organização de uma Matriz RACI é utilizar uma tabela ou matriz e a letra 
referente ao papel/atribuição de cada pessoa em relação a atividade ou entrega. Destaca-se que, 
para cada atividade / entrega, deverá ter no mínimo um responsável e uma autoridade, sendo que 
no caso da “autoridade”, não é recomendável que se atribua a mais de uma pessoa. Quanto as 
pessoas a serem consultadas e/ou informadas, não há uma exigência, porém, cada matriz 
apresentará as suas respectivas atribuições, de acordo com cada projeto (Espinha, 2021).

87

Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash

MENU



UFRGS & Uppsala - Red4Sus Project Implementação

5.1. Planejamento

Considerando ambas as ferramentas, 5W2H e a Matriz RACI, é possível 
compatibilizar as informações e deixar ainda mais evidente o papel de cada 
pessoa da equipe no desenvolvimento das atividades e suas entregas, 
conforme os demais elementos, especialmente no cronograma. 
Complementarmente, ao desenvolvimento destas etapas para o bom 
desempenho do projeto, é importante prever a necessidade quanto a 
infraestrutura para a realização das etapas / atividades previstas. 

Atribuir responsabilidades às equipes e prever a infraestrutura necessária 
trará um panorama geral quanto as demandas para o atendimento daquelas 
entregas determinadas. Assim, aliado a equipe, a infraestrutura disponível e 
necessária deve integrar o planejamento. 

Dentre os itens mais associados a infraestrutura na gestão de projetos, 
pode-se listar a própria disponibilidade de pessoal, bem como a demanda 
por recursos físicos e materiais, tais como: equipamentos, ferramentas, 
softwares, acesso à internet de alta performance, dentre outros. 

Certamente, em determinados projetos, de acordo com escopo e produtos 
definidos, haverá a necessidade de recursos mais específicos ou 
sofisticados, e para tanto, é importante definir a sua previsão, incluindo os 
custos e a disponibilidade de uso no tempo de desenvolvimento do projeto, 
visando a garantir uma estrutura adequada para a execução das atividades 
previstas no plano.
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Apenas como informação complementar, para implementar as 
condições para inovar no setor público tem sido estimulado a 
criação dos laboratórios de inovação, com o objetivo de 
disponibilizar um espaço para que pessoas e recursos 
(infraestrutura) sejam orientados para a criação de ambientes de 
experimentação no setor público (Sano, 2020). 

Essa lógica é especialmente direcionada à inovação aberta e 
colaborativa, envolvendo não apenas as equipes 
intraorganizacionais, mas outros atores externos na proposição de 
projetos inovadores e baseados em metodologias ágeis e 
cocriação. 

Não há um desenho ou especificação único para os laboratórios de 
inovação, porém, estes ambientes têm sido implementados no 
setor público visando o desenvolvimento da inovação, desde a 
geração de ideias, construção de protótipos e mesmo sua 
implementação em escala controlada.
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A implementação de um projeto é, essencialmente, a execução 
prática de seu planejamento. Para tanto, deve haver conexão 
efetiva entre os resultados pretendidos no planejamento e os 
resultados obtidos em sua implementação, particularmente quando 
diferentes atores são responsáveis pelas atividades de cada uma 
destas etapas. 

Comunicação, portanto, é peça fundamental para o sucesso da 
implementação. Ela deve ocorrer através de canais diretos, para 
que seja ágil e para que seus encaminhamentos sejam conduzidos 
de forma tempestiva. Logo, grandes cadeias hierárquicas de 
comunicação precisam ser evitadas neste momento, pois não 
contribuem para esta agilidade de ação.

O gestor na abordagem Ágil exerce grande responsabilidade sobre 
a macrogestão do projeto, envolvendo a definição dos objetivos; 
organização dos recursos, motivação do pessoal, comunicação e 
desenvolvimento/capacitação das pessoas durante as etapas de 
planejamento e desenvolvimento do projeto. A equipe, por sua vez, 
atua de forma auto gerenciável na micro gestão do projeto, 
organizando internamente suas atividades e responsabilidades de 
forma colaborativa e sinérgica, com autonomia. 
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Na fase de implantação, no entanto, a responsabilidade deve ser 
igualmente compartilhada entre gestão e equipe. Para que isto 
ocorra, a cooperação e o respeito entre os indivíduos são 
necessários, pois através delas é que será possível ajustar 
rapidamente o projeto, corrigir desvios e alinhar as atividades às 
demandas reais do projeto. Neste aspecto, a participação e o 
engajamento dos stakeholders é fundamental.

Sobretudo, é indispensável que as equipes definam cuidadosa-
mente um plano de implementação que possibilite fracionar esta 
etapa em fases menores, definindo prazos, recursos necessários, 
assunções e riscos, além de delegar aos envolvidos suas 
responsabilidades em cada uma das atividades destas fases. Isto 
certamente contribuirá para a gestão pontual de eventuais 
alterações assim como dos riscos envolvidos nestes ajustes. 

Para tanto, o registro e o feedback das ações realizadas também 
devem ser previstos no plano de implementação, porque servem 
não apenas como orientadores de medidas corretivas durante a 
implementação, mas também como histórico de lições aprendidas 
e balizadores de medidas preventivas para o planejamento e 
desenvolvimento de próximos projetos.
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De forma geral, durante toda a implementação do projeto na abordagem ágil, especial 
atenção deve ser dada a alguns aspectos para que a velocidade, qualidade e aderência de 
cada entregável possam ser alcançadas conforme acordado no plano de implementação. O 
primeiro é a gestão dos resultados-resíduos, ou seja, resultados que, na prática, não 
retornaram valor à organização, não eram desejados ou que inadvertidamente demandaram 
muitos recursos. O segundo aspecto é a análise de falhas na implementação, de forma a 
identificar suas causas (por exemplo: escassez de tempo para o desenvolvimento, derivado 
de prazos inadequados ou excesso de alterações; incompreensão do escopo, decorrente de 
problemas de comunicação; insuficiência de informação para o desenvolvimento, proveniente 
da falta de engajamento de partes interessadas ou pressa no desenvolvimento) e mitigá-las. 
O terceiro é a otimização do fluxo de implementação, com vistas à eficiência e qualidade, 
alterando tempestivamente equipes, práticas e processos, se necessário, e disponibilizando 
prontamente ferramentas e recursos que possam contribuir para esta eficiência e qualidade.

Portanto, a implementação não deve ser conduzida de forma improvisada, apenas porque o 
projeto já foi desenvolvido e tudo (em tese) já foi feito. Muitas são as surpresas desta etapa 
para aqueles que pensam desta forma. Um plano cuidadoso de implementação é fator crítico 
de sucesso dos projetos e, também, garantia de mitigação dos imprevistos, que 
potencialmente irão ocorrer nesta etapa. Ao gerenciar estas questões, o plano contribui para 
a satisfação dos stakeholders, que, antes de tudo, querem ver suas demandas e 
necessidades efetivamente atendidas sem maiores intercorrências no prazo acordado, na 
forma desejada e previamente validada.
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O acompanhamento é fundamental para alcançar o sucesso dos projetos em implementação 
ou implementados. Isso acontece porque, inevitavelmente, irão surgir dificuldades ao longo 
do tempo. Assim, sem o devido acompanhamento e correções de rumo, boas ideias podem 
ficar pelo caminho. Existem duas fases que necessitam acompanhamento e são discutidas 
na sequência: (i) acompanhamento durante a implementação e (ii) acompanhamento após a 
implementação.

Durante a implementação, em princípio, a equipe deve considerar que o planejamento foi 
corretamente realizado e, agora, trata-se de implementar o que foi planejado. Em relação a 
essa implementação, há muitos aspectos que demandam acompanhamento, notadamente: 
atividades, prazo, custo, escopo, qualidade e pessoas.

O controle de atividades forma a base da implementação do projeto. As atividades previstas 
para a implementação do projeto devem estar devidamente especificadas, de forma que 
todos entendam quais são as etapas a serem executadas e o que está previsto em cada 
etapa. Assim, é possível dimensionar o trabalho e os recursos que devem ser mobilizados 
em cada atividade. Importante ter em mente que a lista de atividades configura o método 
utilizado para a implementação do projeto. Ela esclarece “como” o projeto será 
implementado. Ao longo da implementação, por vários motivos, podem ser feitas alterações 
nesse método. Assim, algumas etapas podem ser suprimidas, alteradas ou acrescentadas. 
Isso pode ser necessário para atender questões relacionadas a prazo, custo ou qualidade. 
Então, é preciso manter atualizada a lista de atividades e comunicar prontamente eventuais 
mudanças a todos os envolvidos.
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O controle de prazos é o mais evidente. A implementação deve ter suas etapas definidas, 
incluindo a descrição do que deve ser alcançado para configurar o término de cada etapa. 
Assim, é possível verificar se a implementação do projeto avança conforme previsto ou se 
existem atrasos que podem comprometer o prazo final. Quando se observam atrasos nas 
etapas intermediárias, ações de correção devem ser desencadeadas, tão cedo quanto 
possível. Essas ações podem envolver: uso de aplicativos ou procedimentos para maior 
produtividade, ampliação de horas dedicadas ao projeto, ampliação da equipe de 
implementação do projeto, terceirização de atividades secundárias, ou mesmo redução de 
escopo, caso isso não comprometa os objetivos principais do projeto.

O controle de custos é o mais crítico em muitos casos. Sempre que pertinente, o 
planejamento do projeto deve incluir um plano financeiro suficientemente detalhado e 
preciso, contemplando inclusive efeitos de inflação ou taxa de câmbio. Apoiado nesse plano 
financeiro, é possível fazer o acompanhamento e observar eventuais desvios. Quando se 
observam custos superiores aos previstos, ações de correção devem ser desencadeadas, tão 
cedo quanto possível. Essas ações devem ser dirigidas aos itens de maior custo, que têm 
maior impacto no custo global da implementação. Inicialmente, deve-se entender os motivos 
principais do aumento do custo e se eles podem ser mitigados ou eliminados. Caso isso não 
seja possível, pode-se verificar a possibilidade de ampliar o orçamento do projeto. Se isso 
não for possível, então será necessário reduzir despesas previstas no projeto. Conforme o 
caso, isso podem envolver: uso de aplicativos ou procedimentos de menor custo, redução de 
contratações de serviços, redução do aluguel de espaços ou equipamentos, substituição de 
matérias primas ou insumos, etc.
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5.3. Acompanhamento

O controle de escopo é uma das maiores preocupações em muitos projetos. Muitas vezes, 
em função de planejamento incompleto, o escopo fica variando ao longo da implementação 
do projeto, e isso implica em grande carga de trabalho adicional (e retrabalho) para a equipe 
do projeto. Pode ser a causa, também, para o aumento de prazos e custos do projeto. Para 
evitar mudanças de escopo, é fundamental um planejamento qualificado, a clara 
especificação do escopo e a compreensão desse escopo compartilhada entre todos os 
interessados. Mesmo com esses cuidados, em muitos casos, ajustes de escopo de menor 
monta acontecem durante a implementação. Nesse caso, é importante que isso seja 
identificado e comunicado aos envolvidos tão logo quanto possível. Em paralelo, deve ser 
analisado se as mudanças têm impacto em prazos ou custos. Se isso acontecer, o 
cronograma e o planejamento financeiro devem ser atualizados e comunicado aos 
envolvidos.

O controle de qualidade, frequentemente, é o mais sutil. Ele envolve identificar se o que está 
sendo feito irá atender as expectativas de qualidade dos interessados. Essa expectativa, 
muitas vezes, é subjetiva. Assim, o controle da qualidade exige o contato continuado com os 
interessados, de forma que eles possam observar, criticar e aprovar o que está sendo feito. 
Uma dificuldade adicional é que, muitas vezes, o produto final, objeto do projeto, não aparece 
durante a implementação, mas apenas nas suas fases finais. De qualquer forma, o contato 
continuado com os interessados, reunindo feedback sobre os vários aspectos do projeto, é o 
que irá permitir à equipe do projeto uma compreensão clara dos padrões de qualidade 
esperados.
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5.3. Acompanhamento

O controle das pessoas, notadamente da equipe de implementação 
do projeto, é outro elemento fundamental. Isso acontece, porque, 
no final das contas, são essas pessoas que irão implementar o 
projeto. Logo, os elementos anteriores – atividades, prazo, custo, 
escopo, qualidade - dependem em larga escala da equipe do 
projeto. 

Nesse sentido, envolvendo fatores humanos, é preciso observar: (i) 
se o coordenador exerce as funções de liderança, mantendo a 
equipe focada nas atividades do projeto; (ii) se o coordenador, ou 
um gestor assinalado para tanto, exercem as funções de controle 
do projeto, conforme especificado acima; (iii) se os participantes da 
equipe de projetos possuem os conhecimentos técnicos e as 
habilidades de trabalho em equipe necessárias para a 
implementação, e (iv) se a equipe está motivada para a realização 
das tarefas. 

Como sempre, se existirem problemas em alguns desses itens, as 
ações devem ser efetuadas tão logo quanto possível visando 
assegurar o bom desempenho, a atuação harmônica e a 
produtividade da equipe.
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Controle Análise de Riscos

Estudo Identificação Ação de Contingência

Atividades
Existem atividades críticas, 
cuja execução é mais difícil ou 
complexa? 

Quais são essas 
atividades?

O que pode ser feito para 
aumentar a probabilidade de 
sucesso na realização dessas 
atividades?

Prazo
Existem atividades críticas, 
cujo prazo de execução pode 
ser mais longo que o previsto? 

Quais são essas 
atividades?

O que pode ser feito para 
aumentar a probabilidade de 
realização dessas atividades 
no prazo?

Custo
Existem atividades críticas, 
que envolvem custos maiores 
que podem ser extrapolados? 

Quais são essas 
atividades?

O que pode ser feito para 
aumentar a probabilidade de 
realização dessas atividades 
dentro do orçamento 
especificado?

Qualidade

O projeto contempla entregas 
que podem ser feitas abaixo 
do padrão de qualidade 
esperado? 

Quais são essas entregas?
O que pode ser feito para 
assegurar a qualidade dessas 
entregas?

Pessoas

O projeto contempla 
demandas especiais 
referentes a liderança, 
motivação, espírito de equipe 
ou conhecimentos técnicos? 

Quais são essas 
demandas?

O que pode ser feito para 
assegurar que esses 
elementos estarão presentes 
quando necessário?

5.3. 
Acompanhamento

Além dos controles indicados 
anteriormente, relacionados à fase de 
implementação do projeto, alguns 
autores também citam o controle de 
riscos. 

Aqui, a recomendação é manter o 
controle de riscos associado aos 
demais controles mencionados acima, 
conforme apresentado no quadro ao 
lado. A visualização dos riscos 
envolvidos em cada dimensão do 
projeto permite que ações de 
contingência sejam planejadas e 
empreendidas, reduzindo a 
probabilidade de problemas ao longo do 
projeto.
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5.3. Acompanhamento

Os parágrafos anteriores discutiram o acompanhamento 
necessário durante à implementação do projeto. Na sequência, 
vamos apresentar os elementos que devem ser considerados após 
a implementação do projeto. Vale observar que há dois tipos de 
projetos: (i) aqueles que finalizam juntamente com a sua 
implementação (por exemplo um programa de eventos) e (ii) 
aqueles que entregam um produto que será utilizado após a 
implementação (por exemplo, um novo serviço que passa a ser 
ofertado à população). Nesse segundo caso, a partir do ponto de 
vista dos interessados, a fase após a implementação é a mais 
importante, onde os benefícios do projeto serão vivenciados. Os 
comentários que seguem referem-se a projetos desse tipo.

Os projetos são implementados para gerar benefícios aos 
interessados. Assim, após a implementação do projeto, é 
importante avaliar se o mesmo efetivamente está gerando os 
benefícios que foram originalmente previstos. Nesse sentido, 
indicadores de resultados devem ser estabelecidos. Esses 
indicadores devem atender algumas características listadas a 
seguir:

• Relevância – o indicador deve estar alinhado aos objetivos do 
projeto e revelar se esses objetivos estão sendo alcançados;
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Objetivo do projeto Indicador utilizado

Oferta de um novo serviço
Número de acessos a um 
determinado sítio ou serviço

Ampliação da oferta de um serviço
Número de cidadãos atendidos 
no período

Maior agilidade na prestação de 
um serviço

Tempo médio de atendimento

Maior qualidade na prestação de 
um serviço

Qualidade do atendimento, via 
pesquisa de opinião

Redução de custos via redesenho 
de processos

Custo médio do atendimento

5.3. Acompanhamento

• Compreensão – o indicador deve ser entendido por todos os 
interessados, sem necessidade de explicações mais longas ou 
complexas;

• Facilidade – o indicador deve ser relativamente fácil de ser 
coletado e calculado, sem mobilizar muito tempo ou esforço 
dos responsáveis;

• Tempestividade – o indicador deve ser passível de atualização 
em períodos relativamente curtos, de forma que o intervalo 
entre a ocorrência dos eventos e a atualização do indicador 
seja curto (por exemplo, valores que podem ser atualizados 
mensalmente são preferíveis a valores que só podem ser 
atualizados anualmente).

Muitos projetos públicos são idealizados para atender diretamente 
aos cidadãos. Nesse ambiente, a capacidade de atendimento, o 
tempo de atendimento e a qualidade do atendimento são sempre 
relevantes. O quadro ao lado apresenta alguns exemplos de 
indicadores frequentemente utilizados no serviço público, 
enfatizando o alinhamento dos mesmos com os objetivos do 
projeto.
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5.3. Acompanhamento

Assim, o acompanhamento após a 
implementação deve se concentrar nos 
indicadores de resultados estabelecidos. 
Idealmente, o acompanhamento deve ser 
feito utilizando um quadro físico ou 
virtual, seguindo os preceitos da Gestão à 
Vista. Isso permite que os envolvidos 
visualizem rapidamente os desvios. 

As figuras que seguem apresentam duas 
situações, onde, na primeira, os 
resultados acompanham o previsto. 
Observam-se algumas oscilações, como 
é natural em todos os processos, mas, 
em média, os resultados acompanham o 
previsto. 

Por outro lado, na segunda figura, os 
resultados estão claramente aquém do 
previsto.
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5.3. Acompanhamento

Nos casos que os resultados não atendem o esperado, sempre que 
possível, ações de correção devem ser empreendidas. No caso da 
segunda figura, ações são necessárias a partir do sétimo ou oitavo 
mês, onde os desvios em relação ao previsto começam a se 
acumular. 

Considerando o caso de um novo serviço ofertado aos cidadãos, 
essas ações podem envolver, por exemplo, ampliar a comunicação 
do serviço ofertado, reforçar a capacidade (ou capacitação) da 
equipe de atendimento ou mesmo redesenhar partes do serviço 
ofertado. Quando necessário, esse redesenho pode ser feito no 
âmbito da rotina da entidade responsável pela prestação do 
serviço ou pode ser objeto de um novo projeto de aprimoramento 
ou ampliação da oferta de serviços.

Acompanhar os projetos após a implementação, apoiado em 
indicadores de resultados, é sempre importante, seja para: (i) 
corrigir o percurso através de ações apropriadas em cada caso ou 
(ii) utilizar os resultados documentados como subsídio para a 
proposição de novos projetos que possam, continuamente, 
melhorar o serviço público.
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6. Métricas para Inovação
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6. MÉTRICAS PARA INOVAÇÃO

Alguns afirmam que a inovação, por sua definição, não pode ser 
gerenciada. Outros rebatem dizendo que isto é claramente 
possível, desde que sejam definidos parâmetros, aspectos-chave, 
ou fatores organizacionais, a partir dos quais os processos de 
inovação possam ser acompanhados e avaliados. Sem entrar neste 
debate, podemos afirmar que, para as organizações, torna-se 
fundamental a definição de métricas que auxiliem no 
monitoramento dos resultados associados ao investimento de 
recursos de qualquer natureza. 

Neste sentido, a análise dos resultados derivados da aplicação de 
práticas de inovação, tanto no desenvolvimento de projetos como 
no nível organizacional, pode contribuir para a gestão ágil da 
inovação, subsidiando a tomada de decisão com informações 
objetivas sobre esta aplicação. Isto porque a inovação não se basta 
por si só. Ela é, na realidade, um dos caminhos para a organização 
alcançar seus objetivos estratégicos.

As próximas seções discutem dois aspectos:

6.1. Medir o que interessa

6.2. O Que Observar?
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6.1. Medir o que interessa

Métricas para a inovação devem ser moldadas ao ambiente 
particular de desenvolvimento de projetos e, também, 
organizacional. Visto que todo o processo de monitoramento 
envolve custo, ele precisa, ao mesmo tempo, criar valor suficiente 
para o projeto, e para a organização, de forma que compense o 
investimento feito na mensuração e controle. Isto indica que 
métricas que sejam relevantes para uma organização, podem não 
ser do interesse de outras.

Por este motivo, o processo de definição de métricas para inovação 
deve ser criterioso e considerar, em primeiro lugar, os objetivos 
estratégicos do projeto ou da organização. 

Em seguida, é imprescindível analisar a viabilidade desta 
mensuração, percebendo se ela é comportada pela cultura, 
estrutura e recursos organizacionais disponíveis, de forma que 
possa ser implementada uma mensuração eficiente de indicadores, 
com base em informação relevante, precisa e completa. 
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6.1. Medir o que interessa

Os Projetos

Quando se trata da gestão de projetos de inovação, métricas 
simples podem ser definidas para o registro e monitoramento de 
cada uma das fases do processo de desenvolvimento da inovação, 
seja ela: a compreensão, a exploração ou a materialização. 

Lembrando sempre, porém, da natureza não linear deste processo. 

Para cada métrica, deve ser atribuído um, ou mais, indicadores, 
conforme viabilidade técnica do projeto ou da organização. Após 
definidas, um dashboard consolidado pode ser implementado, 
exibindo a evolução dos indicadores ao longo do projeto. 

Com a alimentação subsequente de dados de projetos de inovação 
seguintes, tem-se, ao longo do tempo, um portfolio de projetos de 
inovação desenvolvidos para uma análise mais robusta das 
melhores práticas adotadas.
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6.1. Medir o que interessa

A Organização

A inovação é percebida como uma prioridade para muitas 
organizações, no entanto, gerenciá-la de forma eficaz ainda é um 
desafio para algumas.  Quando se trata da gestão da inovação 
organizacional, deve-se ampliar o foco de observação e utilizar 
múltiplas perspectivas para a definição de métricas mais 
sofisticadas. Isto porque indicadores orçamentários tradicionais 
não são adequados para a gestão efetiva da inovação. 

É preciso analisar como ela desenvolve-se na organização a partir 
de quatro aspectos-chave: da estratégia, dos recursos, da 
estrutura e da cultura. 

Para tanto, é importante estabelecer um sistema de gestão da 
inovação, com base em métricas que alcancem estes aspectos e 
que, efetivamente, possam trazer informação relevante para a 
tomada de decisão.
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6.2. O Que Observar?

COMPREENSÃO DAS NECESSIDADES

Empatia

Nesta etapa, a equipe aprende sobre a audiência para a qual o 
projeto está sendo desenvolvido. São realizadas entrevistas com 
usuários, clientes e todas as demais partes interessadas, na busca 
de percepções sobre o problema em questão. Existem, também, 
outras atividades a partir das quais pode ser desenvolvida empatia 
com os atores-alvo, como através da observação de suas 
atividades, chats e mídias sociais, ou mesmo da pesquisa-ação. 
Neste momento, a quantidade, em lugar da qualidade, é 
usualmente mais significativo para a análise. Neste sentido, duas 
métricas podem ser significativas: número de entrevistas com 
usuários e interessados; número de usuários engajados.

Definição

Nesta etapa, a equipe, com base na compreensão de para quem o 
projeto está sendo desenvolvido, converge para a definição do(s) 
problema(s) a ser(em) solucionado(s) e seus respectivos desafios. 
Neste sentido, duas métricas podem ser aplicadas nesta etapa: 
número de questões definidas a partir das atividades de empatia; 
número de insights a partir das questões levantadas.
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6.2. O Que Observar?

EXPLORAÇÃO DA SOLUÇÃO

Ideação

Esta é a etapa de geração de ideias a partir das informações 
levantadas e da problemática definida. Podem ser geradas ideias de 
várias maneiras, tanto individualmente, em pares (mesmo com um 
cliente), e como uma equipe (ou até mesmo um grupo de usuários) 
com regras de brainstorming para auxiliar a gerar mais e melhores 
ideias. Duas métricas são sugeridas para esta etapa: número de 
ideias geradas e número de hipóteses formuladas a partir das ideias.

Prototipação

Depois de criar uma série de ideias, analisar as melhores e levantar 
as hipóteses, podem ser criados protótipos simples. Os primeiros 
protótipos são feitos com materiais básicos, ou digitalmente com 
aplicativos. O objetivo é ser capaz de fazer algo com o qual se possa 
interagir, mostrar para as pessoas e obter feedback. A 
materialização de uma ideia, mesmo que de forma rudimentar, pode 
contribuir para a identificação de detalhes ainda não conjecturados 
ou percebidos. A partir disto, versões novas e melhores dos 
protótipos podem ser desenvolvidas. Neste sentido, podem ser 
usadas duas métricas: número de protótipos construídos e número 
de protótipos versionados.
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6.2. O Que Observar?

MATERIALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO

Teste

Com os protótipos construídos, testes com os usuários devem ser 
feitos. É preciso ver como eles se envolvem com os protótipos ou 
podem usá-lo, como eles falam sobre o protótipo. Durante este 
processo, aprende-se também como os usuários podem se referir 
a partes do protótipo ou como chamam a solução. Isto é 
importante, porque mantem a comunicação clara entre 
desenvolvedores e usuários. Duas métricas, portanto, são 
sugeridas: número de protótipos avaliados e número de protótipos 
convertidos em projetos.

Implementação

Nesta etapa tem-se a implantação efetiva das soluções 
prototipadas, testadas e refinadas. Mesmo assim, eventuais 
aspectos não percebidos antes, ou erros funcionais, podem surgir 
quando estas soluções passam a rodar em ambiente real, mais 
complexo. Portanto, algumas métricas podem ser aplicadas para 
monitorar o andamento da própria solução implementada como 
também orientar os próximos desenvolvimentos. São elas: número 
de inconformidades da solução, número de medidas corretivas e 
número de medidas preventivas.
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7. CAPACITAÇÃO DE EQUIPES

A capacitação é um processo de aprendizagem 
de curto prazo que envolve a aquisição de 
conhecimentos e o aprimoramento de 
habilidades. Trata-se de elemento essencial 
para o processo de atualização e evolução 
contínuas dos profissionais de uma organização. 

A capacitação se preocupa com o 
desenvolvimento de habilidades específicas por 
meio de instrução e prática, visando habilitar os 
profissionais a desempenhar suas tarefas com 
desenvoltura e domínio dentro de determinada 
área de atuação.

Este capítulo está organizado em três tópicos:

7.1. Quando a capacitação é necessária?

7.2. Importância da capacitação

7.3. Capacite sua equipe
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7.1. Quando a capacitação é 
necessária?

Compatibilização Funcional

A capacitação de equipes é necessária quando as funções 
desempenhadas pelos colaboradores, dentro de uma organização, 
passam a exigir novas habilidades ou o aperfeiçoamento das 
existentes, para que eles as realizem de forma eficiente. Estas 
mudanças de requisitos funcionais pode ocorrer naturalmente, por 
exemplo, conforme a organização altera ou atualiza seus 
processos internos.

Mudanças no Contexto Externo

Alterações no contexto externo, como o avanço tecnológico, 
inovações nas técnicas de produção ou novas exigências 
regulatórias, podem indicar a necessidade de capacitação das 
equipes, caso suas funções estejam diretamente relacionadas a 
novos requisitos funcionais para atendê-las.
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7.1. Quando a capacitação é 
necessária?

Complexidade Organizacional

As demandas do ambiente competitivo atual são complexas. As 
organizações precisam se ajustar para atender essas demandas, 
que evoluem continuamente. Isso exige flexibilidade, agilidade e 
capacidade de absorver, rapidamente, novas competências, 
caracterizando um ambiente organizacional cambiante e complexo. 
O treinamento é um aliado importante no esforço de manter-se 
atualizado para responder à complexidade organizacional e 
mercadológica. 

Promoção Funcional

A promoção de um profissional para uma função superior traz 
consigo, também, a necessidade do atendimento a novos requisitos 
funcionais. A promoção é um ato de confiança e pode ocorrer em 
função do comprometimento ou postura profissional do 
colaborador. Mesmo assim, novas habilidades são usualmente 
necessárias e, para tanto, a capacitação é o meio mais eficiente de 
atingir ou aperfeiçoar habilidades em um curto espaço de tempo.
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7.2. Importância da capacitação

Treinamentos para colaboradores, funcionários e gestores, são essenciais 
neste ambiente de contínuas mudanças em que vivemos. Eles oferecem, 
além de capacitação para determinada atuação profissional, o 
desenvolvimento da autoconfiança e autogestão. O treinamento torna-se 
compulsório em cada etapa de expansão e diversificação da organização, 
contribuindo para sua estabilidade e progresso.

Objetivos da organização

O treinamento dos profissionais é necessário quando a organização busca o 
aumento da produtividade, a melhoria da qualidade da oferta; a diminuição 
da curva de aprendizado dos seus colaboradores; a redução do turnover e 
do absenteísmo; a atualização tecnológica dos colaboradores; e, 
certamente, quando a organização busca uma gestão mais eficiente.

Solução de problemas

Solucionar problemas, como parte da tomada de decisão, faz parte da rotina 
diária de todo gestor. As habilidades para tanto podem ser aprimoradas e 
existem maneiras de atingir este objetivo. A capacitação na solução de 
problemas, é o desenvolvimento das habilidades envolvidas no diagnóstico 
de problemas, na interpretação de dados importantes, na avaliação de 
alternativas e, especialmente, na obtenção de feedback sobre a solução 
implementada.
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7.3. Capacite sua equipe

Inovação Sustentável - Red4Sus

O programa de capacitação Red4Sus foi concebido para o 
treinamento de equipes que buscam aperfeiçoar seu processo de 
desenvolvimento da inovação através da abordagem do Design 
Thinking. 

Esta abordagem propõe uma forma de solucionar problemas, com 
foco nas pessoas, considerando o aspecto inovativo e sustentável 
da solução. 

O programa de capacitação é oferecido através de workshops on-
line e envolve, além da interação contínua entre instrutores e 
participantes, a aplicação de técnicas e atividades práticas durante 
5 encontros. Entre em contato para maiores informações sobre o 
programa de capacitação Red4Sus.
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7.3. Capacite sua equipe

Métricas para Inovação- Gestão Ágil

O programa de capacitação em Métricas para Inovação apresenta 
os instrumentos necessários e as ferramentas aplicadas para 
suporte à Gestão Ágil da Inovação. O programa tem seu foco na 
sincronização de métricas multifatoriais como meio de oferecer à 
gestão uma visão integral da inovação no contexto organizacional. 

A perspectiva multifatorial torna mais robustos o 
acompanhamento e a análise sobre os resultados da inovação para 
a organização. 

O programa é oferecido através de workshops e webinars 
interativos e se caracteriza como complementação importante 
para o Programa Red4Sus. Entre em contato para maiores 
informações sobre o programa Métricas para Inovação.
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8. Toolkit
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8. TOOLKIT

Este Toolkit, projetado pela equipe da 
UFRGS e Uppsala University, permite 
traduzir a teoria em prática, de forma 
simples e objetiva. Ele oferece uma 
coleção de recursos com o objetivo de 
apoiar a aprendizagem dos conteúdos 
apresentados no Manual de Aplicação.

8.1. Mapa de Stakeholders

8.2. Mapa da Exploração

8.3. Persona

8.4. Mapa da Jornada

8.5. Aprendizagem

8.6. Brainstorming

8.7. Funil de Ideias

8.8. Canvas de Projetos Públicos

8.9. Pitch
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8.1. Mapa de Stakeholders

O que é?

É um mapa visual, onde são identificados os principais atores 
envolvidos no desafio.

Por que usar?

Essa ferramenta é fundamental para iniciar o processo. Antes de 
explorar o problema e aprofundarmos o entendimento do desafio a 
ser solucionado, com base na empatia, precisamos saber quem 
são os atores envolvidos no desafio. Falamos atores, pois muitas 
vezes os envolvidos, em um momento inicial, são vistos como uma 
instituição, por exemplo. E isso deve ser considerado, para, 
posteriormente, entender quem são as pessoas dentro dessa 
instituição que podem contribuir para o aprofundamento e 
exploração do desafio.
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8.1. Mapa de Stakeholders

Como usar?

Inicia-se com o breve brainstorming de no máximo 10 minutos, 
identificando quem são os envolvidos no problema, do ponto de 
vista de todos os participantes da equipe.

1. Depois disso, será um momento de aprofundamento, onde 
deve-se identificar quem será o usuário da solução a ser 
desenvolvida. Caso ainda não tenha sido identificado, deve ser 
agregado ao mapa.

2. Posteriormente, deve-se pensar quem impacta esse usuário, 
pensando diretamente ou indiretamente, bem como quem é 
impactado por ele, direta e indiretamente.

3. Todos os atores devem ser registrados no mapa, pois o 
processo de exploração e empatia, bem como o posterior 
desenvolvimento da solução, devem considerar, entender e 
agregar valor àqueles considerados fundamentais para o 
sucesso da solução final.
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8.2. Mapa da Exploração

O que é?

É um mapa visual, onde são registrados tópicos associados a 
exploração do desafio.

Por que usar?

A ideia do processo exploratório é garantir que se tenha uma visão 
ampla, aprofundada, com desenvolvimento de empatia em relação 
ao desafio e às pessoas envolvidas.

Como usar?

1. Para utilizar o mapa da exploração, deve-se fazer um 
brainstorming com a equipe, buscando incialmente entender 
ponto de vista da própria equipe, identificando o que devem 
aprofundar e utilizar para construir entrevistas que busquem 
revelar o inesperado dos atores.

2. Posteriormente, deve-se planejar a observação, entrevista e 
pesquisa de informações que possam ajudar a encontrar novos 
aprendizados e insights em relação ao desafio. Tudo isso deve 
ter como foco o desenvolvimento de empatia em relação as 
pessoas envolvidas no desafio e ao desafio em si.
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8.2. Mapa da Exploração

3. A etapa seguinte e ir a campo, buscar novos dados e insights. O 
mapa deve ser vivo, isto é, deve ser alimentado de forma 
colaborativo em novas rodadas de brainstorming, até que a 
equipe tenha encontrado o inesperado. A busca pelo 
inesperado deve ser incansável. Se ele não for encontrado, é 
porque a equipe não aprofundou o suficiente a sua busca.

4. A última etapa e organizar os dados levantados, agrupando-os 
por semelhança, para que esses agrupamentos sejam 
traduzidos em novos aprendizados.
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8.3. Persona

O que é?

É a construção de um personagem que representa o problema, 
mas que, ao mesmo tempo, representa alguém real, com 
qualidades e defeitos.

Por que usar?

Essa persona deverá funcionar como um guia, auxiliando a manter 
o foco para quem deve ser pensada a solução. Pode auxiliar no 
processo de entendimento do problema, mas também na geração, 
desenvolvimento e validação das soluções.

Como usar?

A construção da persona deve partir de um brainstorming, onde 
são elencadas que são as pessoas que representam o desafio, isto 
é, personificar o problema. Muitas vezes existe mais uma persona, 
mas deve-se ter cuidado para criar um número gerenciável de 
personas. Sugere-se um número de 1 a 3 personas, mas vai 
depender muito de cada caso. O importante é saber priorizar quem 
são as personas que serão beneficiadas diretamente pela solução 
do problema, assim como aquelas das quais o sucesso da solução 
depende.
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8.3. Persona

Dessa forma, para a construção da Persona, deve-se seguir alguns 
passos:

1. Identificar qual o papel da persona diante do desafio;

2. Definir quem é a Persona, dando nome, idade, profissão, 
personalidade, isto é, dar vida à persona;

3. Pensar sobre o que essa persona sente e pensa, isto é, buscar 
ter empatia sobre essa persona;

4. Levantar quais os principais problemas e necessidades que 
essa persona tem e que precisam ser resolvidos;

5. Desenhar a persona.

Quando se constrói uma persona, deve-se pensar ela de uma 
forma ampla, considerando não apenas fatores diretamente 
relacionadas ao desafio. A personalidade de uma pessoa pode, 
muitas vezes, definir como ela se relaciona com determinadas 
soluções, mesmo não tem relação aparente com o desafio.
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8.4. Mapa da Jornada

O que é?

O Mapa da Jornada é uma representação visual da jornada 
detalhada de um determinado personagem, neste caso, da(s) 
persona(s).

Por que usar?

O detalhamento da jornada de um determinado beneficiário de uma 
solução vai além da sua interação direta com esta solução, mas 
sim com o que ele faz antes, durante e depois, suas tomadas de 
decisão, os pontos onde existem oportunidades de aproximá-lo da 
solução do desafio, assim como a interação com a solução ou 
desafio interfere em suas ações subsequentes. 

O mapa da jornada deve revelar novas informações e aprendizados 
em relação ao desafio, que devem ser adicionados ao mapa da 
exploração para compor agrupamentos já existentes ou gerar 
novos agrupamentos e aprendizados.
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8.4. Mapa da Jornada

Como usar?

Para o desenho do mapa da jornada, deve-se pensar passo a passo sobre o que 
faz a persona em um dia em que ela irá interagir com o desafio que está sendo 
trabalhado, detalhando o que ela faz antes (não apenas diretamente antes) e 
depois dessa interação.

Para isso, podem ser executados os seguintes passos:

1. Estabelecer o período da jornada a ser detalhado (um turno, um dia, uma 
semana, etc.)

2. Listar as atividades que essa persona realiza na sua jornada;

3. Colocar as atividades em um mapa visual, em uma linha do tempo;

4. Verificar os pontos de contato com o desafio;

5. Verificar o que deixa a persona feliz e satisfeita;

6. Verificar os principais problemas e dificuldades da persona na interação 
com o desafio;

7. Verificar os pontos onde não estão sendo atendidos atualmente e que 
podem ser oportunidades de melhorias ou entendimento para viabilizar a 
execução de uma futura solução;

8. Verificar pontos de interação entre as demais personas e/ou stakeholders.
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8.5. Aprendizagem

O que é?

Esta ferramenta busca apresentar uma lista com os principais 
problemas e oportunidades identificados a partir da exploração do 
problema amplo.

Por que usar?

Resumir e organizar, de uma forma simples e direta, todos os 
aprendizados gerados na etapa da exploração.
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8.5. Aprendizagem

Como usar?

Para organizar as listas, deve-se:

1. Voltar à exploração e seus agrupamentos e rever o que foi 
registrado;

2. Rever a persona e adicionar novos aprendizados;

3. Rever o mapa da jornada e adicionar novos aprendizados;

4. Por meio de um brainstorming, priorizar os mais relevantes 
diante do desafio inicial;

5. Organizar os aprendizados gerados em problemas e 
oportunidades; as oportunidades nem sempre são problemas, 
mas sim questões que ainda não estão sendo atendidas e que 
poderiam ser um diferencial para o sucesso da solução do 
desafio.

Ao final, deve-se ter uma lista clara, reduzida, que deverá ser o 
guia para a geração de soluções na etapa seguinte, de ideação.
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8.6. Brainstorming

O que é?

O brainstorming é uma atividade em grupo, onde as pessoas se 
reúnem no mesmo local para trabalhar em uma determinada 
temática.

Por que usar?

O objetivo é promover a comunicação, colaboração e criatividade 
entre os participantes. Quanto mais diversa a equipe, melhores os 
resultados, já que são diferentes visões a serem confrontadas para 
a geração de resultados comuns.
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8.6. Brainstorming

Como usar?

Para a realização de um Brainstorming, deve-se seguir algumas regras:

Foco na quantidade: o processo de ideação deve focar em quantidade, 
não em qualidade, pois quanto maior o número de ideias, maior a 
chance de encontrar algo que realmente seja diferente e que agregue 
valor ao beneficiário da solução;

Proibido julgar: aprendemos a julgar nossas próprias ideias, mas 
também dos outros. É importante ter claro que para gerarmos muitas 
ideias, precisamos nos desprender dos julgamentos;

Criar sobre a ideia do outro: as ideias devem ser entendidas como da 
equipe a ideia de uma pessoa pode e deve ser impulsionadora de novas 
ideias, aprimoradas ou totalmente diferentes;

Não se apaixonar pelas ideias;

Ser visual: quanto mais visual, melhor para expressar ideias e garantir 
que todos têm a mesma visão sobre a ideia (ou muitas vezes que a 
visão é diferente e que são, na verdade, ideias diferentes);

Anotar tudo: todas as ideias devem ser anotadas para que todos tenham 
acesso a essas ideias e que se possa rastrear as ideias em algum 
momento futuro.
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8.6. Brainstorming

O brainstorming deve ter tempo para início e final, assim como 
deve ser planejado para a execução de todas as atividades 
desejadas, para que, no final, já se tenham ideias suficientes para 
ir para a etapa de seleção de ideias. 

O brainstorming pode durar mais do que apenas uma seção, pois 
deve considerar também o processo de ideação individual, mas não 
deve se estender demais para evitar que o projeto fique estagnado 
e se perca a motivação da equipe envolvida.
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8.7. Funil de Ideias

O que é?

Um modelo para seleção de ideias, em que integra um momento de 
maior objetividade com decisões subjetivas.

Por que usar?

O objetivo do funil de ideias é tornar o processo de seleção de 
ideias um pouco mais analítico, mas ao mesmo tempo mais ágil, 
pois requer a avaliação de todas as ideias diante de critérios pré-
estabelecidos.
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8.7. Funil de Ideias

Como usar?

Para usar o funil de seleção de ideias, deve-se:

1. Buscar todas as ideias geradas para a solucionar o desafio;

2. Verificar se existe algum outro critério a ser considerado no funil e onde ele 
deveria ser posicionado (sugere-se sempre ao final, mas depende de cada 
caso);

3. Selecionar, primeiramente, apenas as ideias que sejam desejáveis pelas 
pessoas envolvidas no desafio (stakeholders);

4. Dentre as ideias selecionadas, selecionar apenas aquelas que sejam viáveis 
tecnicamente;

5. Dentre as ideias selecionadas, já com um número cada vez mais reduzido, 
selecionar apenas as que sejam viáveis financeiramente;

6. Dentre as ideias selecionadas, selecionar as ideias que sejam sustentáveis;

7. Dentre as ideias selecionadas, selecionar as ideias, em número bem 
reduzido, que atendam ao desafio inicial proposto, à persona e aos 
problemas e oportunidades selecionados para serem trabalhados;

Ao final, deve restar um número reduzido de ideias relevantes e viáveis, que 
serão as ideias a serem desenvolvidas.
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8.8. Canvas de Projetos Públicos

O que é?

É um detalhamento da solução a ser desenvolvida.

Por que usar?

Além de auxiliar no detalhamento da solução, ele também ajuda a 
organizar, desenvolver e representar de forma resumida e visual o 
que deve ser feito para que a solução seja implementada. O 
processo por si só faz com que a ideia seja aprimorada, buscando 
solucionar inconsistências.

Como usar?

A construção do Canvas deve seguir a numeração apresentada na 
imagem, conforme segue. O objetivo é que cada caixa alimente a 
outra e que se construa o detalhamento de uma maneira lógica, 
levando a um entendimento do todo. Mas mais importante é, a cada 
avanço, rever todos os tópicos anteriores, uma vez que todos 
devem estar claramente alinhados entre si.

135MENU



UFRGS & Uppsala - Red4Sus Project ConceitosToolkit

8.8. Canvas de Projetos Públicos

1. Defina o nome do projeto – é importante que ele tenha uma identidade própria, que esteja 
na mente das pessoas envolvidas e que comunique de forma rápida o que é o projeto;

2. Defina qual o benefício está sendo entregue com o projeto – o foco é a persona, mas 
também os demais stakeholders, pois o projeto deve entregar valor a todos;

3. Defina para quem será o projeto – é um momento de rever quem é a persona e se ela 
realmente está sendo atendida pelo projeto;

4. Descreva o projeto – a descrição deve explicar o que é o projeto, de uma forma que 
qualquer pessoa possa entender claramente o que ele propõe e como entrega o benefício 
ao beneficiário do projeto;

5. Defina as atividades e recursos necessários para a execução do projeto – pense nos 
recursos considerando físicos, intelectuais, humanos e financeiros;

6. Defina como será a divulgação e comunicação do projeto – pense em quais serão os 
meios para comunicar o projeto e como será o relacionamento com os beneficiários do 
projeto;

7. Defina quem são os parceiros – pense em quem são os atores que ajudarão a 
implementar o projeto, tanto internos, quanto externos.

Tudo isso deve ser pensado e revisto a cada tópico avançado, sempre avaliando se as ações e 
definições serão sustentáveis.
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8.9. Pitch

O que é?

O Pitch é uma forma estruturada e organizada, em formato de 
narrativa, de comunicar um projeto, chamando atenção e 
engajando a audiência.

Por que usar?

Muitas vezes, a oportunidade de convencer alguém que o seu 
projeto deve ser priorizado, aprovado ou receber algum apoio 
financeiro é em um momento único, informal, com pouco tempo 
para apresentação do projeto. Por este motivo, ter uma narrativa 
clara, lógica, atrativa, pode ser um diferencial.

Como usar?

A construção de um Pitch deve seguir a lógica de uma história, ou 
narrativa, que parte de um problema e de alguém que sofre esse 
problema, apresentando a solução e como ela será desenvolvida. A 
lógica apresentada abaixo é uma sugestão de construção, mas o 
mais importante é que ela seja parte de uma narrativa, podendo 
ser ajustada conforme o contexto a ser apresentado. O template
auxilia na construção e visualização do todo, devendo ser 
preenchido e apresentado na seguinte ordem:
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8.9. Pitch

1. Problema / Desafio: A apresentação do problema e/ou desafio 
deve conter dados que indiquem a relevância do tema. Esses 
dados podem ser de mercado, mas também dados obtidos em 
pesquisas realizadas para validação do problema. Além disso, 
pode ser apresentada a persona que sofre o problema. Uma 
das formas estratégias para iniciar um Pitch é criar uma 
conexão com a audiência, trazendo alguma questão comum 
que desperte o interesse sobre o que será apresentado a 
seguir;

2. Solução: Depois de apresentar o problema / desafio, 
apresenta-se a solução, isto é, como será resolvido o 
problema apresentado;

3. Diferencial: mostrar que conhece o que já existe, destacando o 
diferencial do projeto diante das soluções já existentes;

4. Estratégia de implementação: além de mostrar o diferencial, 
deve-se mostrar qual a estratégia de implementação, 
especialmente em projetos públicos que possuem uma série 
de restrições estabelecidas por regras e burocracias 
caraterísticos do setor público;
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8.9. Pitch

5. Estágio da Solução: Neste momento é importante apresentar o 
que já foi executado, mostrando o potencial de trabalho da 
equipe envolvida no projeto;

6. Próximos passos: logo após apresentar o estágio da solução é 
importante mostrar quais serão os próximos passos dentro de 
um determinado período de tempo;

7. Quem somos: nesse tópico é importante apresentar a equipe 
de trabalho, destacando as competências de cada um que 
podem auxiliar na execução do projeto;

8. Propósito: o Pitch deve ser finalizado com algo que gere um 
impacto e que provoque a audiência a querer saber mais sobre 
o projeto, despertando a curiosidade sobre os resultados do 
mesmo.

Um pitch deve ter um tempo curto para apresentação. Quanto mais 
curto e mais interessante melhor. Isso ajuda a entender o que deve 
ser dito que realmente agrega valor para a audiência. O Pitch não 
precisa necessariamente de uma apresentação visual. O mais 
importante é a narrativa, isto é, uma apresentação visual deve 
apenas servir como suporte, para ilustrar o que está sendo dito, 
devendo ficar apenas como um pano de fundo.
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