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Resumo 

 

Para destacarem-se no mercado e entre os concorrentes, as organizações têm buscado na 

inovação novas estratégias de diferenciação. Uma das possibilidades que tem se 

popularizado é o Design Thinking, uma abordagem que auxilia pessoas e organizações a 

resolverem problemas complexos através da inovação. A este artigo, interessa entender 

como os profissionais de design e comunicação percebem e utilizam o Design Thinking 

como uma técnica para a formação de estratégias digitais no contexto de agências de 

publicidade e de comunicação digital. Para isso, foi realizada uma pesquisa de natureza 

exploratória e abordagem qualitativa, onde utilizou-se como técnica de pesquisa um 

questionário online. Os resultados obtidos a partir de trinta questionários respondidos são 

apresentados neste artigo. 
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Introdução 

 

A globalização causou diversas mudanças no ambiente organizacional. Com a 

complexidade gerada pelos sistemas de comunicação, a velocidade das trocas de 

informações e o aumento da concorrência, muitas organizações tem perdido espaço e 

clientes para outras empresas. Uma das causas dessa perda, deve-se ao fato que grande 

parte das organizações restringem suas iniciativas para um potencial de negócio que visa 

somente o lucro a curto prazo (BROWN, 2010a). Para se destacar no mercado e se 

diferenciar dos concorrentes, Johansson e Woodilla (2009) consideram que as 

organizações têm buscado a inovação. 

Os mesmos autores, Johansson e Woodilla (2009), afirmam que em sua origem, a 

inovação tinha um caráter econômico, quando acreditava-se que ela e o 

empreendedorismo poderiam levar ao desenvolvimento. Com o tempo, a inovação passou 

a ter um caráter administrativo, onde as organizações que “adotam a gestão de inovação 

como vantagem competitiva, mobilizam o conhecimento e a tecnologia na oferta de seus 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Publicidade e Propaganda do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda em Comunicação da Universidade Católica de Brasília, Bolsista FAPDF, participante do grupo de pesquisa 
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produtos, serviços e processos” (STUBER, 2012). Assim, entendemos a inovação a partir 

de Tidd; Bessant; Pavitt (2008, p. 35), como algo de novo que agrega valor social ou 

riqueza, “uma questão de conhecimento – criar novas possibilidades por meio da 

combinação de diferentes conjuntos de conhecimentos”. 

Para as organizações, o design tem se tornado uma dessas novas possibilidades de 

recursos para a inovação empresarial, principalmente a abordagem de Design Thinking. 

Essa metodologia tem se popularizado nas organizações como uma abordagem para 

auxiliar pessoas e empresas a resolverem problemas complexos através da inovação. 

Compreendido por Brown (2010a; 2008) como uma abordagem à inovação eficaz e 

amplamente acessível, essa técnica pode ser integrada a todos os aspectos dos negócios e 

da sociedade na geração de ideias inovadoras. O seu uso pode mudar a forma como se 

desenvolve produtos, serviços, processos e até mesmo, estratégias3. 

Além disso, com as mudanças no ambiente midiático e nos sistemas de 

comunicação, as organizações têm buscado formas alternativas “para se relacionarem 

com seus públicos. Nessa conjuntura, as plataformas de comunicação digitais emergem 

como ferramentas da Comunicação Organizacional” (CARNEIRO, 2017, p. 48). Frente 

a este cenário, para compreendermos melhor essa reconfiguração da CO, a partir dos 

processos comunicacionais no ambiente digital, neste artigo, entendemos a comunicação 

organizacional a partir da perspectiva do Paradigma da Complexidade de Morin (2015), 

já que essa possibilita uma compreensão multidimensional desses processos 

comunicacionais. 

De acordo com Scroferneker (2012), o Paradigma da Complexidade pode ser 

entendido como uma contra tendência4 paradigmática da Comunicação Organizacional 

contemporânea. Isso porque, a abordagem complexa busca “romper com uma visão 

reducionista/linear/prescritiva da Comunicação Organizacional, sinalizando outras 

possibilidades” (SCROFERNEKER, 2012, p. 3). Assim, ao pensarmos a CO sob o 

                                                 
3 Neste trabalho entendemos que a estratégia segundo Mintzberg e Quinn (2001), onde essa é configurada 

em decisões, onde são essas decisões que levam a atividades e que formam a estratégia em um plano, 

padrão, posição ou perspectiva da organização. [...] a estratégia é configurada em um conjunto de 

discursos/decisões, (re)construídos permanentemente, através da produção e do reconhecimento de textos 

sobre as diferenças da organização, considerando-se seu ambiente” (GOMES, 2016, p. 229). 
4 “As contra tendências não negam as tendências ou as excluem, pois são o seu predomínio e certo 

esgotamento, que estimulam e provocam outros movimentos, outros olhares, uma pluralidade de opções 

paradigmáticas, a circularidade necessária e fundamental para o avanço e fortalecimento do conhecimento 

do conhecimento” (SCROFERNEKER, 2012, p. 4). 
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Paradigma da Complexidade, não podemos nos restringir aos modelos comunicacionais 

tradicionais e limitantes. 

É preciso levar em conta os aspectos relacionais, os contextos, os 

condicionamentos internos e externos, bem como a complexidade que 

permeia todo o processo comunicativo. Daí a necessidade de 

ultrapassarmos a visão meramente mecanicista da comunicação para 

uma visão mais interpretativa e crítica (KUNSH, 2008, p. 179) 
 Além disso, Carneiro (2017) aponta que a compreensão complexa da 

comunicação nos permite perceber a incerteza como parte importante do contexto 

comunicacional. Sendo assim, é necessário reconhecer que diferentes aspectos podem 

influenciar a dinâmica comunicativa e que esta não é totalmente controlável.  

Esse cenário é encontrado principalmente no ambiente digital, local de estudo 

deste trabalho, já que nele os públicos têm um papel potencializador de criar e propagar 

as mensagens. É no ambiente digital onde as organizações irão poder ouvir o que o 

público fala a seu respeito e, principalmente, identificar o que esse público deseja. Esse 

conhecimento irá ajudar na formação de estratégias e relaciona-se diretamente com a 

técnica do Design Thinking, já que essa é focada no ser humano e seu sucesso depende 

da compreensão do que o público quer nos produtos, serviços e processos que fazem parte 

de sua vida.  

Sendo assim, este artigo tem como objetivo entender como os profissionais de 

design e comunicação percebem e utilizam o Design Thinking como uma técnica para a 

formação de estratégias digitais no contexto de agências de publicidade e de comunicação 

digital. 

O estudo da relação entre Design Thinking e Comunicação, justifica-se pelo 

interesse da autora sobre o tema e por este trabalho servir como uma reflexão inicial para 

a pesquisa de mestrado. Além disso, notamos uma carência de trabalhos que analisam o 

Design Thinking a partir da Comunicação, principalmente na área da Comunicação 

Organizacional. Apesar de encontrarmos diversos trabalhos sobre o tema vinculados ao 

campo de pesquisas em Design através do Portal CAPES, não identificamos nenhum 

estudo que fizesse essa leitura do Design Thinking a partir da Comunicação 

Organizacional. 

 

Design 
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Antes de falarmos de Design Thinking, é necessário entender do que se trata o 

Design em si. A palavra ‘design’, segundo Mozota (2003), vem do latim “designare”, que 

traduzida significa designar e desenhar. Em inglês, a palavra tem o mesmo significado, 

mas dependendo do contexto pode referir-se a um plano, um projeto, uma intenção, um 

processo ou ainda, um protótipo, um modelo, uma decoração, entre outros. Para a mesma 

autora, a partir de uma análise etmologica da palavra, pode-se chegar a seguinte equação: 

Design = Intention + Drawing (Design = intenção + desenhar), onde pressupõe-se que o 

design seja sempre um resultado de uma intenção, um plano, com uma fase criativa, onde 

se dá forma a ideia. 

Balem et al., (2011) acreditam que existem inúmeras interpretações e significados 

para o design. Por ser muito amplo e poder ser aplicado e utilizado em diferentes locais, 

os autores acreditam ser difícil delimitá-lo e defini-lo. Sendo assim, trazemos algumas 

definições que consideramos relevantes ao tema aqui estudado, como a explicação do 

design pelo Internacional Council of Societies of Industrial Design (ICSID)  

O design é uma atividade criativa cujo objetivo é estabelecer as 

qualidades multidisciplinares de objetos, processos, serviços e dos seus 

sistemas em ciclos de vida inteiros. Portanto, o design é o fator central 

da humanização inovadora das tecnologias e o fator crucial da troca 

cultural e econômica. (ICSID, 2006 apud MOZOTA, 2003) (tradução 

nossa) 

 O conceito defendido pela (ICSID) nos auxilia a compreender o design como algo 

além de um resultado estético, mais como “uma ferramenta de criatividade, inovação, 

consistência, qualidade, forma e expertise multidisciplinar” (MOZOTA, 2003). 

Temos uma visão organizacional do conceito a partir de Deschamps (1997 apud 

DEMARCHI, 2011) que explica o design como algo que vai além do estilo, que está se 

tornando crítico para um número cada vez maior de organizações, que transmite qualidade 

e aumenta a margem de lucro dessas em um processo que pode e precisa ser administrado. 

Em uma visão contemporânea do design a partir de Magalhães (1997), que 

apresenta duas vertentes complementares do design, e Brown (2008), um dos principais 

estudiosos do Design Thinking. Magalhães (1997) defende duas vertentes do design: o 

design europeu, que é focado na simplicidade funcional, onde o trabalho acontece de 

dentro para fora da empresa; e o design americano, onde o design é visto como ferramenta 

de estilo e o projeto é desenvolvido de fora para dentro, ou seja, o projeto é baseado nas 

necessidades do mercado. Atualmente, com as organizações tendo que inovar cada vez 

mais em seus produtos e processos para atrair e conquistar os consumidores, as vertentes 

apresentadas por Magalhães deixaram de ser concorrentes para tornarem-se 
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complementares. É fundamental que o design interaja e integre com as variadas áreas 

dentro das empresas, para “garantir a continuidade dos processos e a sedimentação do 

conhecimento nas organizações”. (DEMARCHI, 2011, p. 100) 

Brown (2008) considera que, a partir da segunda metade do século XX, o design 

tornou-se um ativo competitivo valioso entre as organizações que têm como objetivo 

tornar seus produtos cada vez mais atrativos esteticamente para os consumidores. Porém, 

no século XXI esse panorama mudou, já que agora as organizações passaram a buscar o 

design como ferramenta para criar ideias inovadoras que melhor atendam às necessidades 

e desejos dos consumidores. “O papel anterior é tático e resulta em criação de valor 

limitada; o último é estratégico e conduz dramaticamente a novas formas de valor” 

(BROWN, 2008, p. 86) (tradução nossa). 

Essa nova visão e atuação do design dentro das organizações, ligada diretamente 

com a inovação e centrada no ser humano, é conhecida como Design Thinking, uma 

abordagem que propõe a incorporação dos métodos de solução de problemas e de geração 

de ideias dos designers à organização tradicional, onde o objetivo é ampliar os horizontes 

e incentivar uma orientação mais inovadora (BROWN, 2010b). 

 

Design Thinking, o “Pensar Design” 

 

De acordo com Pinheiro e Alt (2011), a expressão Design Thinking – entendido 

como “pensar design”, apesar de não ser uma prática restrita a designers – apareceu pela 

primeira vez em 1992, no artigo “Wicked problems in design thinking”, de Richard 

Buchanan. Buchanan (1992) considerava que o design já não podia mais ficar restrito em 

apenas uma disciplina e deveria ser amplamente aplicado em diferentes áreas. 

Desde o artigo de Buchanan (1992), diversos autores passaram a criar definições 

para o assunto: 

Brown (2008) o vê como uma abordagem que abrange todas as atividades 

relacionadas à inovação e centradas no ser humano. Ou seja, para o autor, a inovação é 

impulsionada pela compreensão total do que as pessoas querem e precisam em suas vidas, 

o que elas gostam ou não e sobre a forma como os produtos devem ser feitos, embalados, 

comercializados e vendidos. Através de métodos e técnicas, os design thinkers5 procuram 

                                                 
5 Refere-se aos profissionais que trabalham com Design Thinking. De acordo com Brown (2008), diversas pessoas fora 

da área profissional do design possuem uma aptidão natural para o Design Thinking, que podem ser desenvolvidas a 

partir de experiências.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 6 

corresponder às necessidades das pessoas, transformando estratégias de negócios em 

valores para o consumidor e oportunidades de mercado. 

Cooper, Junginger e Lockwood (2009) o consideram como a habilidade de 

visualizar rapidamente problemas e conceitos, desenvolver cenários baseados em 

pessoas, e na construção de estratégias de negócio baseada nos métodos de pesquisa dos 

designers. 

Martin (2009 apud DEMARCHI, 2011) o compreende como uma forma de 

pensamento que possibilita o movimento através do funil do conhecimento. Para o autor, 

a organização que dominar essa abordagem terá uma vantagem de negócio de longo 

prazo. 

Platter, Meinel e Leifer (2011) acreditam tratar-se de uma abordagem humanista 

de inovação e criatividade, centrada no trabalho colaborativo e que parte de uma 

perspectiva multidisciplinar embasada em princípios de engenharia, design, artes, 

ciências sociais e descobertas do mundo coorporativo. 

Vianna et al. (2012) o entende como uma abordagem focada no ser humano que 

vê na multidisciplinaridade, colaboração e tangibilização de pensamentos e processos, 

solução que levam a resultados inovadores nos negócios. 

A partir das diferentes conceituações, podemos entender que o Design Thinking 

baseia-se em uma abordagem multidisciplinar que auxilia pessoas e organizações a 

resolverem problemas complexos a partir de diferentes métodos e técnicas. “É a junção 

entre o desejável para as pessoas, o que é tecnologicamente possível e ao mesmo tempo 

viável para os negócios. A junção desses três processos é vista como uma inovação” 

(BROWN, 2008) (tradução nossa). 

 

Procedimentos Metodológicos 

 

Com o objetivo de entender como os profissionais de design e comunicação 

enxergam e utilizam o Design Thinking como uma ferramenta na criação de suas 

estratégias digitais dentro de agências de publicidade e comunicação digital, realizou-se 

uma pesquisa natureza exploratória e de abordagem qualitativa, onde utilizou-se como 

técnica de pesquisa um questionário online. Como definido por Yaremko, Harari, 

Harrison & Lynn (1986 apud GÜNTHER, 2003), o questionário tem como objetivo medir 
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a opinião dos respondentes sobre o assunto principal, descobrir seus interesses e 

determinadas informações biográficas. 

A escolha pelo uso do questionário como técnica de pesquisa justifica-se devido 

as diversas vantagens que essa ferramenta proporciona, como as comentadas por Gil 

(2008): a garantia do anonimato das respostas, a possibilidade das pessoas responderem 

no momento em que julgarem mais conveniente e da proteção aos respondentes à 

influência das opiniões e do aspecto pessoal dos autores. A escolha da aplicação online 

do questionário, justifica-se pela alta possibilidade de atingir um grande número de 

pessoas de diferentes estados do país, devido a velocidade de compartilhamento de 

informações das redes sociais digitais e pelo baixo custo de investimento financeiro na 

produção do questionário, que neste caso foi gratuito, pois utilizou a plataforma de 

formulários disponibilizada pela Google. 

O questionário contava com onze perguntas, tendo entre elas questões fechadas – 

onde os respondentes deveriam escolher entre as alternativas apresentadas –, abertas – as 

quais os respondentes tinham a liberdade de expor sua opinião sobre o assunto – e 

dependentes – onde a resposta era dependente em relação à alguma pergunta feita 

anteriormente. Além disso, três das perguntas não eram obrigatórias para os usuários 

responderem. Quanto ao conteúdo das questões, nos questionários, “as questões podem 

se referir ao que as pessoas sabem (fatos), ao que pensam, esperam, sentem ou preferem 

(crenças e atitudes) ou ao que fazem (comportamento)” (JUDD; SMITH & KIDDER, 

1991 apud GIL, 2008, p. 124). O questionário criado para este artigo trazia questões sobre 

a utilização da abordagem do Design Thinking como uma ferramenta estratégica digital 

para agências de publicidade e comunicação digital. 

O questionário foi compartilhado no perfil pessoal dos autores nas redes sociais 

digitais Facebook e LinkedIn e em grupos do Facebook que debatiam os temas abordados 

no questionário. 

A amostra de respondentes do questionário constitui-se em dezessete mulheres e 

treze homens, com idades variadas entre 21 e 55 anos. A cidade com a maior quantidade 

de respondentes foi Brasília/DF (com treze pessoas), seguida de Pelotas/RS (com seis 

pessoas). As demais cidades citadas – Porto Alegre/RS, Viamão/RS, Blumenau/SC, 

Florianópolis/SC, Guarda do Embaú/SC, Curitiba/SP, Vila Velha/ES, São Paulo/SP – 

contaram com um respondente cada. Houve ainda três respostas que vieram de 

Madri/Espanha, Porto/Portugal e Lisboa/Portugal. 
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As profissões mais populares entre os respondentes foram designer – tendo 

variações dentro da profissão como, designer digital e designer freelancer – e publicitário 

(a), sendo apontada como a profissão de dez e nove pessoas respectivamente. Além disso, 

quatro pessoas informaram serem estudantes, duas atuam como gestoras de marketing e 

as demais profissões – como, arquiteto, jornalista, farmacêutica, professo e administrador 

–  foram apontadas por uma pessoa cada. O local de trabalho mais popular dentro da 

amostra de respondentes foram as agências de publicidade e comunicação digital, 

indicadas por metade da amostra. Os demais respondentes informaram que atuam como 

freelancer em home office ou trabalham em órgãos públicos do país. 

Ao todo obteve-se trinta respostas que são apresentadas e debatidas a seguir. 

 

Resultados e Discussão 

 

Na primeira pergunta do questionário, os respondentes deveriam informar o que 

entendem por Desgin Thinking. Apesar das diferentes respostas, de forma geral, assim 

como as definições aqui apresentadas por diferentes autores, todos os respondentes 

entendem o Design Thinking como uma abordagem à inovação centrada no ser humano, 

utilizada para resoluções de problemas e desenvolvida por uma equipe multidisciplinar. 

A seguir apresentamos algumas das respostas obtidas: 

“Design thinking, como o próprio nome já diz é pensar como um 

designer, ou seja, construir um conjunto de processos de acordo com as 

necessidades do problema tendo sempre o foco no usuário, na pessoa e 

em suas necessidades, para então solucionar, com a ajuda de um grupo 

multidisciplinar, problemas com inovação e criatividade.” 

(Respondente 15) 

 

“Uma abordagem para inovação centrada no ser humano, nas suas 

profundas necessidades e desejos. Envolve uma equipe multidisciplinar 

para ampliar a visão coletiva e contribuir com suas habilidades e 

competências.” (Respondente 24) 

 

“Uma metodologia que permite detetar algumas lacunas que 

metodologias de investigação tradicionais normalmente não captam. 

Processo de pensamento e agilidade de ideias, onde não existe 

preconceitos nem certo ou errado, basta acompanhar o processo e o 

objetivo de estudo.” (Respondente 27) 

 Em seguida, questionamos os respondentes quanto as cinco principais palavras 

que eles relacionavam ao Design Thinking. Os resultados obtidos foram contabilizados e 
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colocados em uma nuvem de palavras feitas através de um site na internet6 e apresentadas 

a seguir na Figura 1. 

 

Figura 1 – Nuvem de palavras relacionadas ao Design Thinking 

 
Fonte: a autora. 

  

Como podemos ver, as palavras mais citadas pelos respondentes foram: Inovação 

(dez citações), Empatia (oito citações), Organização (sete citações), Planejamento (sete 

citações), Solução (cinco citações), Método (cinco citações) e Estratégia (quatro 

citações). 

Como esperávamos, ‘Inovação’ foi a palavra mais citada entre os respondentes. O 

que reforça e comprova as visões de que o Design Thinking é uma abordagem à inovação, 

está totalmente relacionada a ela e tem sido utilizado como ferramenta para inovar em 

produtos, serviços e processos.  

A palavra ‘Empatia’ ser uma das mais citadas, além de concordar com a visão do 

Design Thinking ser uma abordagem focada no ser humano, tem relação direta com a 

                                                 
6 Word Clouds Generator. Disponível em: < http://www.wordclouds.com/>.  

http://www.wordclouds.com/
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ideia de Brown (2008; 2010a) de que essa é uma das principais características não só de 

um bom projeto de Design Thinking, mas também uma das principais características dos 

próprios designers thinkers. Para o autor, um bom designer thinker é aquele que consegue 

imaginar o mundo a partir de diversas perspectivas como a dos colegas, dos clientes 

(atuais e potenciais) e dos usuários finais. Ou seja, aqueles profissionais que se colocam 

no lugar do seu público-alvo, conseguem imaginar soluções desejáveis e que atendam às 

necessidades desses. 

A repetição das palavras ‘Organização’, ‘Planejamento’, ‘Solução’, ‘Método’ e 

‘Estratégia’ contribui com a visão de que o Design Thinking é um método para solução 

de problemas e está diretamente relacionado com o planejamento e as estratégias das 

organizações. 

 Ao serem questionados se já haviam utilizado a abordagem de Design Thinking 

para o desenvolvimento de estratégias digitais em alguma agência em que haviam 

trabalhado, mais da metade dos respondentes (dezessete pessoas) responderam 

negativamente. Esse fator torna visível a resistência por parte das agências de publicidade 

e comunicação digital de adotarem novas ferramentas e processos em suas práticas. 

Brown (2008) explica esse panorama, ao afirmar que assim como diversos processos 

inovadores que surgiram ao longo da história, o Design Thinking também levará um 

tempo para ser aceito por todas as organizações. 

 Dentre as treze respostas positivas, a maior parte afirmava ter utilizado o Design 

Thinking como ferramenta de estratégias digitais, sejam para redes sociais digitais, como 

para sites e campanhas de divulgação online. A seguir apresentamos algumas das 

respostas: 

“Já utilizei em uma outra empresa onde trabalhei com planejamento de 

conteúdo para redes sociais. As entregas dos conteúdos eram feitas e 

refeitas com base em testes com os públicos das redes sociais.” 

(Respondente 22) 

 

“Sim. No processo de desenvolvimento de estratégias para divulgação. 

Utilizamos ferramentas de Design Thinking a partir da criação de uma 

persona. Foi um processo colaborativo, com fases até chegarmos a um 

protótipo.” (Respondente 24) 

 

“Sim. Utilizamos DT para identificar a realidade do mercado em que 

estamos atuando. Através da participação de usuários, bem como outros 

integrantes da equipe, trabalhamos colaborativamente para chegar ao 

meio termo entre a necessidade que o nosso público-alvo (estudantes) 

possui, as exigências dos nossos contratadores (empresas), e a 

viabilidade de negócio (nossa empresa). Os métodos utilizados foram, 

principalmente: benchmarking, focus group, brainstorming, imersão 
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em contexto, "How Might We" (IDEO), Gut Check (IDEO), entre 

outros.” (Respondente 26) 

A ideia de Vianna et al. (2012) de que o Design Thinking pode ser utilizado por 

qualquer tipo de organização, para qualquer tipo de produto, projeto, serviço e processo, 

foi reforçada por alguns dos respondentes. Através da colaboração em pensamentos e 

processos, chegou-se a soluções e resultados inovadores de negócio em estratégias off-

line e até mesmo na criação de uma Ecobarreira: 

“Sim, foi utilizado o método para a criação da Ecobarreira no Arroio 

Dilúvio de Porto Alegre, as ideias começaram com o pensamento de 

uma barreira para conter o lixo que segue do arroio dilúvio para o Lago 

Guaíba, mas através de uma pesquisa, escutando pessoas, vendo ideias, 

testando o que podia ser feito com miniaturas, foi constatada a força 

que o lixo faria e também a sujeira que ficaria contida no local, assim 

depois de muita pesquisa se chegou as ideias de que além de resolver 

um problema para a cidade poderia também ser feito algo bonito, com 

plantas, flores e maquinário inovador, quem passa no arroio dilúvio de 

Porto Alegre hoje vai poder ver uma obra muito bem construida devido 

a estratégia e pesquisa.” (Respondente 13) 

Além disso, acreditamos ser importante pontuar que dentre os respondentes que 

informaram já ter trabalhado com o Design Thinking, três pessoas informaram que já 

utilizaram a abordagem de forma indiretamente, pois não sabiam que os processos 

desenvolvidos se tratavam do Design Thinking. O que demonstra que essa abordagem 

ainda não é muito conhecida dentro das agências de publicidade e comunicação digital 

no país. 

Os respondentes também foram questionados quanto as diferentes áreas 

profissionais que participaram de suas experiências com a utilização do Design Thinking 

como ferramenta estratégica digital. No questionário, foram fornecidas algumas áreas 

profissionais – como, designers, publicitários, engenheiros, jornalistas, administradores e 

psicólogos – além da opção ‘Outros’, onde o respondente poderia informar novos e 

diferentes profissionais. No Gráfico 1 apresentamos as respostas obtidas: 

 

Gráfico 1 – Áreas profissionais que participaram dos trabalhos desenvolvidos utilizando a abordagem de 

Design Thinking como ferramenta estratégica. 
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Fonte: a autora. 

 

Como nota-se, diferentes áreas foram apontadas por dezenove dos respondentes, 

sendo designers e publicitários os mais citados, com quinze e onze aparições, 

respectivamente. Além das opções já apresentadas, outras áreas profissionais foram 

apontadas na parte de ‘Outros’, como: bancários, profissionais de TI, CEO, representantes 

de venda, gerente de marketing digital e até mesmo o próprio público-alvo. Essa 

variedade de profissionais na equipe, reforça a visão de Vianna et al. (2012) e Platter, 

Meinel e Leifer (2011) de que o Design Thinking não é uma prática restrita somente à 

designers, mas sim uma abordagem multidisciplinar. Além disso, vai em paralelo com a 

visão de Brown (2009), na qual o autor defende a habilidade do design thinker de 

trabalhar de forma interdisciplinar. Onde em uma equipe interdisciplinar, há propriedade 

coletiva de ideias e todos assumem a responsabilidade por elas. 

Consideramos importante apontar que dentre as respostas obtidas nessa questão, 

cinco vieram de participantes que já haviam informado que nunca haviam trabalhado com 

a abordagem de Design Thinking. Isso faz-nos entender que apesar de nunca terem 

utilizado essa ferramenta, responderam de acordo com sua opinião pessoal sobre o 

assunto, já que sabem do que se trata. 

Na última pergunta do questionário, os respondentes deveriam informar se 

acreditavam que o Design Thinking pudesse contribuir com as estratégias digitais das 

organizações. De forma unânime, todos os respondentes afirmaram considerar o Design 

Thinking uma ferramenta eficaz para estratégias digitais, como podemos ver em algumas 

das respostas: 

“Com certeza. Acredito que a melhor forma de elaborar estratégias 

digitais consistentes com forte apoio na análise de dados é ter a 

contribuição de todas as áreas pares. Isso favorece a democratização da 

informação e prepara a empresa toda para lidar com os problemas do 

usuário. Todos os relatórios produzidos devem se basear em dados e 

todos os resultados devem promover insights.” (Respondente 17) 
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“Certamente o design thinking pode subsidiar as estratégias virtuais, 

uma vez que as tecnologias da informação e as redes são elementos 

fundamentais para integração de ações e pensamentos. Os meios de 

interação sociais promovidos pelas tecnologias carecem de apoio 

estratégico para a sua manutenção e sucesso.” (Respondente 25) 

 

“Sim. Através da investigação iterativa. Com DT podemos identificar 

problemas na viabilidade do negócio, bem como pontos chave para o 

seu desenvolvimento, antes mesmo de realizar um grande investimento. 

Essa maturidade precoce permite minimizar o custo dos erros. Erros 

irão ocorrer de qualquer forma, mas com DT é possível antecipá-los e 

corrigi-los oferecendo um impacto negativo menor ao negócio.” 

(Respondente 26) 

Além disso, vários respondentes reforçaram a importância do Design Thinking 

como ferramenta para qualquer estratégia das organizações, sejam digitais ou não: 

“Pode contribuir no desenvolvimento de qualquer projeto complexo, 

que necessite de soluções criativas e eficazes.” (Respondente 1) 

 

“Não só digital. Pode-se dizer que o thinking leva mais tempo, gera 

mais custo, mas seu ponto principal é a diminuição do erro, acertar no 

ponto de não ser preciso um processo de re-trabalho. Pois empresas hoje 

em dia correm e correm e tudo tem pressa de ser feito, mas não tem 

coisa pior do que ter que fazer todo um trabalho pela segunda vez. O 

design thinking ajuda a otimizar todo esse processo, leva mais tempo 

para ser feito, mas para acertarmos de primeira na implementação do 

nosso serviço.” (Respondente 13) 

 

“Sim, mas não só para o digital. Para qualquer projeto, pois incentiva a 

ter olhares diferentes sobre uma questão, testar e garantir a viabilidade 

tanto técnica quanto financeiro.” (Respondente 23) 

 

Considerações Finais 

 

A este artigo, interessava entender como os profissionais de design e comunicação 

enxergam e utilizam o Design Thinking como uma ferramenta na criação de suas 

estratégias digitais dentro de agências de publicidade e comunicação digital. A partir de 

um questionário online, onde obteve-se trinta respostas, vimos que os profissionais das 

áreas de comunicação e design entendem o Design Thinking como uma abordagem à 

inovação centrada no ser humano, utilizada para resoluções de problemas e desenvolvida 

por uma equipe multidisciplinar. 

 Podemos notar também, que apesar de ser uma abordagem conhecida pelos 

profissionais das áreas analisadas, ainda há uma resistência á utilização do Design 

Thinking por parte das agências de publicidade e comunicação digital. Esses ainda se 

mantém relutantes em adotarem novas ferramentas e processos em suas práticas. Porém, 
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podemos perceber também que a abordagem do Desgin Thinking é significativa para todo 

tipo de organização. 

 Este trabalho foi significativo para as pesquisas inicais sobre Design Thinking na 

área de Comunicação, principalmente na Comunicação Organizacional e também para os 

estudos iniciais para a dissertação de mestrado da autora. Além de que, despertou o 

interesse na continuidade dos estudos sobre os temas aqui debatidos. 
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