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Resumo 

O tema foi escolhido com base numa oportunidade visualizada no crescimento das chamadas 

metodologias híbridas em gerenciamento de projetos. A literatura disponível não acompanha o 

crescimento da demanda por tais materiais, visto que é vasta a quantidade de referências 

voltadas aos métodos e modelos consolidados. O modelo proposto será destinado para uma área 

de inovação que utiliza a abordagem do duplo diamante no desenvolvimento de projetos. O 

trabalho contempla três capítulos, sendo eles uma breve introdução, o desenvolvimento teórico 

e a metodologia proposta. No desenvolvimento teórico analisou-se conceitos técnicos 

vinculados ao gerenciamento de projetos, ao gerenciamento de escopo, à inovação e também 

ao desenvolvimento de novos produtos. Na metodologia proposta desenvolveu-se a descrição 

do modelo utilizado em área de inovação de indústria da linha branca, bem como as sugestões 

de ferramentas e processos para otimizar o gerenciamento de escopo. Considerando os três 

capítulos citados, conclui-se que é viável tecnicamente aliar boas práticas de gerenciamento de 

projetos à modelos de inovação, tais como a abordagem do duplo diamante. 

 

 Palavras Chave: gerenciamento de projetos, gerenciamento de escopo, design thinking, 

duplo diamante 

    



 

 

Abstract 

 

The theme was chosen based on an opportunity seen in the growth of so-called hybrid 

methodologies in project management. The available literature does not go along with the 

growth of demand for such approach, considering the number of references to consolidated 

methods and models is extensive. The proposed model will be aimed at an area of innovation 

that uses the double diamond approach in project development. There are three chapters 

included, being a brief introduction, the theoretical development and the proposed 

methodology. In the theoretical development chapter, technical concepts related to project 

management, to scope management, innovation and also the development of new products were 

analyzed. In the proposed methodology the description of the model used in the area of 

innovation of the white line industry was developed, as well as the suggestions of tools and 

processes to optimize the scope  management. Considering the three chapters mentioned, it is 

concluded that it is technically feasible to combine project management practices with 

innovation models, such as the double diamond approach. 

 

 

 Key Words: project management, scope management, design thinking, double diamond 
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1. INTRODUÇÃO  

É grande a gama de referências destinadas ao gerenciamento de projetos que utilizam 

modelos, métodos e metodologias consolidados. E igualmente vasta é a quantidade de materiais 

voltados à gestão de inovação. Existe, porém, pouco material disponível a respeito de 

gerenciamento de projetos de inovação. Projetos que de modo geral, utilizam as chamadas 

metodologias híbridas, ou seja, combinam conceitos consolidados de gerenciamento de projetos 

para desenvolver de modo efetivo e eficaz. Sendo assim, é possível aliar um modelo de gestão 

de inovação às boas práticas de gerenciamento de projeto?  

A partir desse questionamento, o objetivo do presente trabalho é propor uma 

metodologia que alie boas práticas de gerenciamento de escopo em projetos de inovação que 

utilizam a abordagem do duplo diamante. Levantando-se a hipótese de que tal metodologia 

pode ser efetivamente aplicada. 

A fim de propor o modelo em questão, faz-se necessária a definição de conceitos de 

gerenciamento de projetos, do escopo de um projeto, de inovação, do duplo diamante e de 

desenvolvimento de produtos. 

O fluxo do desenvolvimento de um projeto em setor de indústria da linha branca é 

apresentado. A metodologia utilizada consiste em sugerir processos, ou ferramentas de 

gerenciamento de escopo que poderiam passar a ser utilizados. 

O trabalho foi desenvolvido por meio da comparação do fluxo utilizado em área de 

desenvolvimento de produto com o que as boas práticas de gerenciamento de projetos sugerem. 

Então, foi realizada a busca por oportunidades de melhoria, a fim de que o gerenciamento do 

escopo de projetos na área fosse realizado de forma mais assertiva. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

A seguir serão abordados conceitos-chave que tem por objetivo possibilitar o 

entendimento da metodologia proposta. 

 

2.1. ELUCIDAÇÃO DE PROJETOS, PROGRAMAS E PORTFOLIO 

É fundamental saber com clareza o que é um projeto, de modo que o gerenciamento 

possa ser tratado eficientemente (Vargas, 2003).  

Projeto é um empreendimento único que não se repete e ocorre por meio de uma 

sequência de eventos organizados logicamente. Possui início e fim estipulados e destina-se a 

atingir um objetivo bem definido. A execução de um projeto deve respeitar requisitos 

estabelecidos de custo, tempo, qualidade e recursos (PMI, 2013). 

Inúmeras são as áreas que podem se beneficiar do gerenciamento de projetos, cabe citar 

os ramos de engenharia, estratégia militar e pesquisa e desenvolvimento como exemplos de 

aplicabilidade (Vargas, 2003). 

Dentro desse contexto, é importante abordar os conceitos de portfólio e programas de 

projetos. O primeiro refere-se ao conjunto de projetos e programas gerenciados de modo a 

viabilizar a eficácia desses trabalhos e assim potencializar a chance de alcançar os objetivos 

estratégicos da empresa. Programas, por sua vez, são constituídos por projetos que prestam 

suporte ao portfólio e são gerenciados de maneira coordenada visando a obtenção de recursos 

e benefícios que dificilmente ocorreriam se estes projetos fossem gerenciados isoladamente 

(Valle et al., 2014). 

 

2.2. FASES E CICLO DE VIDA DE UM PROJETO 

As fases decorrentes do início ao fim de um projeto são, de forma geral, sequenciais e 

recebem nomenclatura e numeração condizentes com a atuação de controle exercida em função 

da natureza, complexidade e área de atuação do mesmo (PMI, 2013). 

Tais fases podem ainda, ser segregadas por objetivos ou entregas, por exemplo. 
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O ciclo de vida do projeto, por sua vez, apresenta uma estrutura básica que independe 

do trabalho a ser desempenhado, conforme apresentado na Figura 1. Dessa maneira, nos 

estágios iniciais de um projeto o esforço desprendido para a condução do gerenciamento é 

relativamente baixo e tende a aumentar com o avanço das fases. Ora, o esforço envolvido atinge 

os mais altos níveis antes da entrega do produto ou serviço solicitado. Em seguida, ocorre a fase 

de encerramento. É válido ressaltar que a estrutura apresentada representa as fases de um 

projeto genérico, porém, a avaliação do ciclo de vida e as fases envolvidas podem variar entre 

projetos (PMI, 2013). 

 

Figura 1 - Evolução do uso de recursos durante o ciclo de vida do projeto, pág. 39. Fonte: PMI., 2013 

2.3. ÁREAS DE CONHECIMENTO SEGUNDO O PMOBOK® 2013 

O PMBOK® (Project Body of Knowlegde) é um método de boas práticas direcionadas 

à área de gerenciamento de projetos. Periodicamente são publicadas edições revistas que visam 

o aprimoramento e a evolução da gestão. O guia foi publicado pela primeira vez em 1996 pelo 

Project Management Institute (PMI), sendo a quinta edição lançada em 2013 e a sexta ao final 

de 2017. Para o presente trabalho, utilizou-se a quinta edição do guia, uma vez que não haveria 

tempo hábil para a utilização da última edição (PMI, 2013). 
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2.4. O QUE É ESCOPO? 

Escopo é a descrição das fronteiras do projeto. Consiste na definição do que o projeto 

entregará bem como dos itens que não compõem o que será entregue. Além disso, deve levar 

em consideração a ótica das partes interessadas (stakeholders), de modo a definir os limites 

impostos ao projeto. O gerenciamento do escopo inclui processos destinados a assegurar que o 

trabalho incluído no projeto é tão somente o necessário para que a conclusão do mesmo atinja 

sucesso. Sendo assim, a prioridade do gerenciamento de escopo é definir e controlar o que está 

ou não incluso no projeto a ser desenvolvido (PMI, 2013).   

A pobreza de gerenciamento de escopo é item relevante dentre causas relacionadas ao 

insucesso de projetos. A falta de dedicação de tempo e esforço suficientes para a definição dos 

limites, ou ainda, a ausência de um acordo entre stakeholders a respeito do produto ou serviço 

a ser entregue certamente levarão a obtenção de um escopo não assertivo, ou seja, pobre em 

termos de gerenciamento. Cabe ao gerente de projetos, portanto, desempenhar a gestão de modo 

eficicaz a fim de evitar a realização de tarefas inicialmente não incluídas no plano de 

gerenciamento e assim mitigar efeitos como o aumento de custo do projeto, ou ainda, a extensão 

de prazo de encerramento (Vargas, 2003). 

O propósito do gerenciamento de mudanças de escopo é proteger a viabilidade do 

contrato aprovado no início do projeto. Ou seja, o contrato define o escopo de modo geral bem 

como os objetivos que deverão ser alcançados ao final do projeto (Sotille, 2014). 

Não é possível assegurar que não ocorrerão mudanças durante o ciclo de vida do projeto, 

em virtude da própria natureza modificadora do mesmo. Por exemplo, alterações talvez sejam 

solicitadas pelos beneficiários que podem pedir entregas adicionais, em consequência do 

aumento de expectativas ao longo da execução do projeto em questão. Entretanto, o 

delineamento de um escopo consistente na fase de planejamento facilitará a apresentação de 

implicações em termos de prazo e custo, caso tais solicitações de alteração sejam realizadas 

(Sotille, 2014).  

 

2.5. O GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Caracteriza-se como gerenciamento de projetos o emprego de técnicas, ferramentas e 

competências de modo que os requisitos estipulados sejam atendidos (PMI, 2013). 
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Segundo a quinta edição do Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos 

(PMBOK® 2013), o gerenciamento de projetos é constituído por 47 processos que permeiam 

o ciclo de vida do projeto, apresentado na Figura 2. Tais processos são distribuídos ao longo do 

ciclo de vida do projeto, de modo que se possa garantir o andamento e a efetividade das entregas 

a fim de que os requisitos sejam alcançados (PMI, 2013). 

Ao gerente de projetos cabe o papel de orquestrar o desenrolar dos acontecimentos de 

modo ao identificar os requisitos do projeto em questão, bem como as diferentes necessidades 

e expectativas dos stakeholders envolvidos durante o ciclo de vida do projeto, estabelecer 

comunicação eficaz e colaborativa entre os envolvidos no projeto, gerenciar o atendimento dos 

requisitos e a criação de entregas alinhadas com os mesmos. E ainda, buscar o equilibro entre 

restrições conflitantes, como o cumprimento da qualidade almejada versus o cronograma 

planejado, por exemplo (PMI, 2013). 

 

Figura 2 – Visão geral dos 47 processos do PMBOK® 5ª edição 2013. Fonte: Sotille, 2018 (adaptado) 

Em virtude de mudanças que possam ocorrer ao longo do ciclo de vida de um projeto, 

o plano de gerenciamento é construído de maneira iterativa e gradativa durante o 

desenvolvimento. À medida que o projeto evolui, a incerteza envolvida no mesmo decai ao 

passo que o nível de detalhes disponíveis para a equipe aumenta. Desse modo, o refinamento 
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do plano de gerenciamento acontece em virtude da disponibilidade de informações mais 

precisas, o que resulta em estimativas mais confiáveis (PMI, 2013). 

 

2.6. O GERENCIAMENTO DE ESCOPO 

No contexto corporativo vive-se uma dinâmica de mudanças repentinas o que torna 

imprescindível a criação de padrões, ferramentas e técnicas que mediarão a obtenção de 

resultados alcançados rápida e efetivamente. Tais ferramentas devem permitir que o ciclo de 

vida do projeto ocorra de maneira ordenada até o encerramento possibilitando o atendimento 

da expectativa das partes interessadas (stakeholders) no projeto (Sotille, 2014). 

As partes interessadas são as pessoas, organizações ou grupos que possam afetar, ser 

afetadas ou ainda, sentirem-se como tal em virtude de uma decisão, atividade ou ainda 

resultados provenientes de um projeto (PMI, 2013). 

O gerenciamento de escopo possibilita a criação de uma linha de base que contém 

elementos necessários para que somente o trabalho necessário para atingir os objetivos do 

projeto seja inserido no trabalho a ser desenvolvido ao longo do ciclo de vida do projeto. Dessa 

maneira, o que não está na descrição da linha de base não faz parte do projeto em questão 

(Sotille, 2014). 

Os projetos são um modo prático de implementar o plano estratégico da organização e 

dessa maneira, devem estar alinhados à necessidade do negócio de modo a serem conduzidos 

efetivamente (PMI, 2013).  

Dentro desse contexto, espera-se que a definição dos objetivos do projeto aconteça de 

modo claro. Na prática, porém, muitos projetos tem o objetivo definido de maneira vaga e isso 

culmina na definição de um escopo pobre, o que possivelmente acarretará a insatisfação de 

stakeholders (Sotille, 2014). 

O relatório PM SURVEY.ORG é uma pesquisa divulgada pelo PMI e contém dados 

relevantes com relação a dificuldades enfrentadas no mundo corporativo com relação ao 

gerenciamento de projetos. Os dados do ano de 2012, por exemplo, foram coletados em 730 

organizações de portes e segmentos variados. Embora pesquisas mais recentes tenham sido 

divulgadas, essa versão apresenta a importância de se ter um planejamento robusto com relação 

ao escopo do projeto. O Quadro 1 apresenta problemas que foram relatados como sendo os de 

maior incidência, a ordem dos mesmos é decrescente (Sotille, 2014). 
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Os itens apresentados correspondem em grande parte a problemas provenientes da falta 

de planejamento e controle do escopo. Tal deficiência pode acarretar em atrasos no cronograma 

e custos que excedem os valores previstos, por exemplo. Além disso, diversas áreas podem ser 

afetadas em virtude de um escopo não assertivo (Sotille, 2014). 

Quadro 1 – Problemas mais frequentes nos projetos 

1. Problemas de comunicação  10. Estimativas incorretas ou sem 

fundamento 

2. Não cumprimento dos prazos 

estabelecidos 
 11. Problemas com fornecedores 

3. Escopo não definido adequadmente  12. Retrabalho em função da falta de 

qualidade do produto 

4. Mudanças de escopo constantes  13. Falta de definição de 

responsabilidades 

5. Recursos humanos insuficientes  14. Falta de apoio na alta 

administração/patrocinador 

6. Riscos não avaliados corretamente  15. Falta de competência para gerenciar 

projetos 

7. Concorrência entre o dia a dia e o 

projeto na utilização de recursos 
 16. Falta de uma metodologia de apoio 

8. Mudanças de prioridades constantes ou 

falta de prioridade 
 17. Falta de uma ferramenta de apoio 

9. Não cumpriment do orçamento 

estabelecido 
 18. Clientes não satisfeitos 

Fonte: PMISURVEY.ORG (PMI, 2012) 

 

2.6.1. Escopo do produto e escopo do projeto 

Um conceito importante a se destacar é a diferença entre escopo do produto e escopo do 

projeto. 

O escopo do produto está diretamente ligado aos requisitos que descrevem o produto ou 

serviço que será entregue com a conclusão do projeto em questão. Tais requisitos são 

determinados pelos stakeholders que têm a demanda por este resultado (Sotille, 2014). 

O escopo do projeto, por sua vez, está relacionado com o trabalho que deverá ser 

desenvolvido, de modo que o resultado esperado seja alcançado (Sotille, 2014). 

Desse modo, o escopo do produto está mais ligado ao que fazer, ao passo que o escopo 

do projeto engloba como o trabalho deve ser feito. Ou seja, o escopo de um projeto é muito 

mais abrangente do que o escopo do produto ou serviço que será entregue. A Figura 3 ilustra 
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graficamente a relação entre o escopo do produto e o escopo do projeto (Sotille, 2014 apud 

Xavier, 2009). 

 

 

Figura 3 – Escopo do projeto X Escopo do produto (para o cliente). Fonte: Sotille, 2014 apud Xavier, 

2009 (adaptado) 

 

2.6.2. Processos de gerenciamento de escopo 

Uma abordagem para que o gerenciamento ocorra de maneira efetiva sugere que a 

organização deve ser monitorada e controlada por objetivos ou metas. Essas metas devem ser 

realistas e não gerar ambiguidade. Além disso, a avaliação do desempenho deve ocorrer 

periodicamente e caso desvios ao plano ocorram medidas de ações corretivas devem ser 

adotadas a fim de corrigir o andamento das atividades. Uma medida prática é definir objetivos 

que se enquadrem no anagrama inglês SMART, ou seja, specific, measurable, achievable, 

relevant and time-framed – em português, específico, mensurável, realizável, relevante e dentro 

de um prazo (Sotille, 2014). 

Os objetivos relacionados ao escopo são, em geral, definidos em entregas a serem 

verificadas para assegurar se o resultado esperado foi obtido (Sotille, 2014). 

A entrega pode ser definida como um produto ou resultado que seja exclusivo e 

verificável a ser elaborado para a finalização de uma fase ou ainda, do próprio projeto. É 

imprescindível que seja tangível e possa ser medida. Entregas são definidas durante o início de 

um projeto ou fase e validadas ao final de ciclo em questão (Sotille, 2014). 

O gerenciamento do escopo tem por objetivo definir o que faz parte do trabalho a ser 

desenvolvido de modo que o resultado esperado possa ser alcançado. Igualmente importante, é 

definir o que não é parte integrante do trabalho. Os processos de gerenciamento de escopo são 

parte integrante dos grupos de processos do gerenciamento do projeto e desse modo interagem 
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com processos de outras áreas de conhecimento a fim de que o escopo seja especificado de 

maneira efetiva. Tais processos podem ser desenvolvidos por uma ou mais pessoas ou grupos 

de pessoas de acordo com o contexto de cada projeto (PMI, 2013).  

A quinta versão do PMBOK® 2013 apresenta seis processos ligados ao gerenciamento 

do escopo, são eles: planejar o gerenciamento do escopo, coletar requisitos, definir o escopo, 

criar a estrutura analítica do projeto, validar o escopo e controlar o escopo (PMI, 2013). 

O processo planejar o gerenciamento do escopo resulta na elaboração do plano de 

gerenciamento do escopo, que é um plano auxiliar sendo parte integrante do plano de 

gerenciamento do projeto. Nesse documento, o escopo é definido e também, como ele será 

validado e controlado. Deve-se também especificar os mecanismos para gerenciar possíveis 

mudanças no escopo (PMI, 2013). 

O processo coletar os requisitos faz parte do grupo de planejamento e engloba a 

determinação, documentação e o gerenciamento das funcionalidades do produto almejado, de 

modo que as expectativas do patrocinador, cliente e demais stakeholders sejam atendidas 

satisfatoriamente (PMI, 2013). 

O processo definir o escopo também está inserido no grupo de processos de 

planejamento. A partir dos requisitos coletados e do contexto no qual o projeto está inserido, é 

realizada a descrição detalhada do projeto e do produto a ser entregue (PMI, 2013). 

O processo criar a estrutura analítica do projeto (EAP) é constituído pela decomposição 

do escopo em componentes menores e que podem ser gerenciadas com maior facilidade. A EAP 

é desenvolvida a fim de que a definição das atividades e a precisão de estimativas tenha maior 

assertividade. Além da EAP, o dicionário gerado deve conter o detalhamento do que é 

apresentado na estrutura analítica do projeto. O último nível de cada subdivisão contém as 

entregas associadas ao projeto em questão. Uma EAP genérica é apresentada na Figura 4. (PMI, 

2013).  

O processo validar o escopo está inserido no grupo de processos de monitoramento e 

controle. Nesse momento, é formalizada a aceitação por parte do cliente ou patrocinador das 

entregas finalizadas do projeto (PMI, 2013). 

No processo controlar o escopo é colocada em prática a estratégia de gestão de 

mudanças no escopo do projeto. Todas as entregas realizadas deverão ser validadas por meio 

da comparação com o que consta no plano de gerenciamento do projeto, onde está contida a 

linha de base de escopo bem como os requisitos. Este processo é parte integrante do grupo de 

processos de monitoramento e controle (Sotille, 2014). 
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Figura 4 – Estrutura analítica de um projeto (EAP) genérico. Fonte: Sotille, 2014, pág. 103 (adaptado) 

 

2.7. O MODELO DE KANO DE SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR E INOVAÇÃO 

As definições relacionadas à inovação são tão importantes para o presente trabalho 

quanto os conceitos acerca de gerenciamento de projetos. Afinal, o que é inovação? 

Uma abordagem utilizada é o chamado Modelo de Kano, que foi desenvolvido em 1984 

por Noriaki Kano. Tal modelo, busca conectar os requisitos de satisfação do consumidor com 

relação a produtos e serviços e categoriza três requisitos distintos que influenciam esse grau de 

satisfação. A Figura 5 apresenta os conceitos fundamentais englobados no modelo de Kano. O 

eixo horizontal do diagrama indica a extensão na qual os aspectos de um produto atendem ao 

que o consumidor espera, já o eixo vertical indica a extensão de satisfação do consumidor com 

um produto ou serviço. Dessa maneira, os três requisitos são: básico, desempenho e encantador 

(Becksell, 2006). 

Aspectos básicos representam o critério mínimo que deve ser cumprido por um produto 

ou serviço. Caso esse critério não seja atendido, os consumidores não serão satisfeitos e não 

terão interesse em adquirir o produto ou serviço em questão. Além disso, mesmo que esses 

aspectos sejam completamente atendidos, eles não geram satisfação adicional do consumidor, 

dado que é o mínimo esperado para determinado produto oferecer (Rotar, 2017). 

As características associadas ao “Desempenho” são representadas por uma linha que 

passa pela origem em 45º. Tal linha representa os aspectos que estão diretamente relacionados 

com a satisfação do consumidor. Ou seja, quanto mais funcional o produto ou serviço for com 

relação à essa necessidade, mais satisfeito o consumidor ficará. Quando esses aspectos são 
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entregues, eles podem tornar-se fonte de satisfação do consumidor e devem, portanto, ser 

priorizados em termos de serviços de design e desenvolvimento de produto (Rotar, 2017). 

Atualizações de um produto já existente enquadram-se nessa categoria, e podem ser 

chamadas de inovações incrementais. São novidades que melhoram algo já existente e tem o 

valor percebido reconhecido. Sendo assim, é importante que tais necessidades sejam atendidas, 

porém, não devem ser o foco de áreas de inovação (Rotar, 2017). 

Figura 5 – Diagrama do Modelo de Kano. Fonte: Backsell et al., 2006 (adaptado). 

 

A curva “Encantador” indica uma área na qual o consumidor fica satisfeito quando o 

produto, serviço ou processo é mais funcional. Esses atributos não são expressamente ditos pelo 

consumidor, tampouco são esperados. Ou seja, mesmo que eles não sejam entregues, isso não 

causará insatisfação. Eles apenas representam surpresas que potencialmente encantarão os 

consumidores (Rotar, 2017). 

Produtos ou serviços com essas características são chamados de inovações radicais. Ou 

seja, a funcionalidade entregue jamais foi vista antes e o grau de satisfação do consumidor é de 

tal forma, que sequer ele imaginou que a solução apresentada pudesse um dia existir 

(Sauerwein, 1996). 
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É importante ressaltar que com o passar do tempo, o que era considerado um produto 

encantador, deixa de ser novidade e passa a ser avaliado como inovação incremental. Um 

exemplo a ser citado, foi o lançamento do primeiro smartphone da Apple em 2007. Os 

consumidores nem sabiam como utilizar o aparelho com apenas um botão, por se tratar de algo 

jamais visto anteriormente. Dez anos depois, em 2017, embora o lançamento da décima versão 

do smartphone em questão tenha sido inegavelmente estrondoso, o produto a ser apresentado 

já tinha um histórico e as tecnologias adicionadas como o reconhecimento facial são aplicadas 

em outros setores, não se tratando, portanto, de uma inovação radical. 

Com relação aos aspectos básicos, a utilização de air bags em veículos é um exemplo a 

ser citado, uma vez que em determinada época, tais itens não eram utilizados, e hoje são fatores 

de segurança que devem estar presentes nos carros fabricados em território nacional.  

 

2.8. DESIGN THINKING 

Há autores que afirmam que Design Thinking é uma metodologia. Outros, tem receio a 

respeito, pois argumentam que as pessoas criam a expectativa de encontrar uma receita de bolo 

ao deparar-se com metodologias, o que não é o caso.  Design Thinking é um novo modelo 

mental, uma maneira diferente de pensar e abordar problemas (Brown, 2009). 

O termo design deriva do latim designare, e posteriormente foi adaptado para o inglês 

como design – palavra que tem uma série de significados. Dentre algumas definições, design é 

projeto e marca presença no ponto de contato entre um produto, serviço ou marca e o respectivo 

usuário. Otimiza a relação do homem com o produto ou serviço por meio do trabalho com a 

funcionalidade e forma. Dentro desse contexto a forma está associada ao atendimento de uma 

função, um propósito por meio da satisfação dos requisitos emocionais, psicológicos, 

ergonômicos, técnicos e funcionais de um produto ou serviço (Melo, 2015).   

Traduzindo grosseiramente, Design Thinking significa “o jeito de pensar do design”. 

Nessa realidade, em português, chamaríamos de Design “projeto centrado nas pessoas” 

(Pinheiro, 2011). 

O Design Thinking surgiu para resolver problemas nebulosos, cuja definição muitas 

vezes não é clara e passos em direção a solução não estão óbvios (Melo, 2015). 

A jornada do Design Thinking iniciou-se em 1992 quando a expressão foi utilizada pela 

primeira vez em artigo de autoria de Richard Buchanan entitulado “Wicked problems in Design 
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Thinking” (Problemas complexos em Design Thinking). Em 1995, o primeiro curso de design 

de serviços foi lançado pela escola alemã KISD – Köln International School of Design (Melo, 

2015).  

No ano de 1999, o professor da Standford University, Rolf Faste, definiu e difundiu o 

conceito de “design thinking” como uma maneira de ação criativa. David M. Kelley, também 

professor da Standford, passou a utilizar os conceitos de Design Thiking na IDEO, empresa de 

consultoria de design de produtos que passou, sendo que seu CEO, Tim Brown tornou-se um 

dos maiores popularizadores acerca do tema (Melo, 2015). 

Em 2001 a Livework criou a primeira consultoria dedicada ao Design de serviços em 

Londres, que chegou ao Brasil em 2010. Ainda no ano de 2001, a Procter & Gamble (P&G), 

uma das organizações mais influentes no mundo, tornou o Design Thinking um dos pilares da 

sua cultura de inovação. No ano de 2011, o tema chegou à mídia brasileira por meio da Globo 

News, culminando no início da publicação de livros e periódicos acerca do assunto no país 

(Pinheiro, 2011). 

 

2.8.1. O processo de Design – O duplo diamante 

A abordagem tradicional analítica indica que o caminho a ser seguido é tomar a direção 

que parece mais sensata para a resolução de um problema. O pensamento do Design, por sua 

vez, sugere que o passo inicial é construir opções de modo a descobrir um caminho, em 

oposição a escolher um caminho e a partir disso gerar alternativas (Pinheiro, 2011). 

No que diz respeito ao Design Thinking, a condução de projetos apresenta dois estados 

essenciais: o primeiro, consiste na expansão do entendimento a respeito do problema a ser 

solucionado e o segundo, é composto pela refinação do conhecimento obtido a fim de buscar-

se novas combinações e significados (Pinheiro, 2011). 

A esse processo de expansão e refinamento ao longo do projeto foi atribuído o nome de 

Duplo Diamante. Tal abordagem, difere-se de modelos lineares, como o reconhecido modelo 

cascata, pois não é linear. Além disso, essa configuração ocorre de maneira cíclica e iterativa 

ao longo do andamento do projeto (Pinheiro, 2011). 

São 4 as etapas englobadas na abordagem do Duplo Diamante: Discover, Define, 

Develop e Deliver, ou seja, Descobrir, Definir, Desenvolver e “Deliverar”, a fim de manter a 
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nomenclatura dos 4Ds na língua portuguesa. A estrutura ilustrada na Figura 6 apresenta os 

ciclos de divergência e convergência (Pinheiro, 2011). 

É importante salientar que durante as fases ilustradas pelas linhas divergentes a busca 

por gerar o maior número de alternativas e cenários possíveis é o carro-chefe do processo, em 

detrimento da criação lógica ou racional de uma solução para o problema (Pinheiro, 2011). 

 

Figura 6 – As quatro etapas que constituem o duplo diamante: descobrir, definir, desenvolver e 

“deliverar”.  Fonte: Pinheiro, 2011, pág. 44 (adaptado) 

Esse conceito vai de encontro com o pensamento verticalizado, no qual as pessoas 

buscam soluções por exclusão. Na abordagem linear, é necessário julgar e excluir alternativas 

pura e simplesmente no conhecimento limitado pré-existente, fato que restringe a geração de 

inovações (Pinheiro, 2011). 

Durante as fases ilustradas pelas linhas convergentes busca-se por relevância e valor na 

gama de dados obtidos durante as fases de expansão. Tal medida permite que os padrões ocultos 

até então venham à tona (Pinheiro, 2011). 

Abordando brevemente, a fase “descobrir” consiste em observações do usuário do 

produto ou serviço em questão de modo a mapear barreiras e descobrir novas oportunidades 

para o negócio. Após esse levantamento inicial, faz-se o estudo dos dados coletados, de modo 

a definir o caminho a ser seguido para a solução a ser entregue. A seguir, inicia-se a etapa de 

desenvolvimento da solução a ser proposta, que deverá ter um protótipo e ser testada. 

Finalmente, a solução é entregue para o cliente que a solicitou (Melo, 2015). 

Ao longo do desenvolvimento de um projeto que usa a abordagem do Duplo Diamante, 

inúmeras podem ser as ferramentas utilizadas durante as quatro etapas citadas. Cabe salientar, 

que não é o foco do presente trabalho discorrer a respeito das técnicas utilizadas. Algumas 

ferramentas serão citadas no capítulo 3 por fazerem parte da realidade do setor de 
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desenvolvimento avançado de produto de uma indústria da linha branca e, consequentemente, 

utilizadas nos projetos desenvolvidos nessa área. 

 

2.9. GESTÃO DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS 

É preciso que sistemas e procedimentos sejam desenvolvidos e implementados em áreas 

de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) com a finalidade de aumentar o índice de sucesso de 

projetos. Embora a P&D seja uma atividade de alto risco, o processo não acontece de maneira 

aleatória, como a primeira impressão possa sugerir. A demanda é muito maior do que 

profissionais inspirados em busca de inovação disruptiva. Foco e velocidade são fundamentais, 

especialmente no mercado acelerado em que estamos inseridos (Trott, 2012). 

A gestão de P&D pode ter impacto significativo no desempenho de uma companhia. 

Em pesquisa divulgada pelo periódico acadêmico R&D Management foram reveladas causas 

chave para o sucesso ou fracasso de projetos desenvolvidos em P&D. A Tabela 1 apresenta um 

resumo dessas causas. (Trott, 2012). 

A gestão de inovação é composta por uma série de fatores que devem ser organizados 

de modo a assegurar que a organização crie um ambiente favorável ao desenvolvimento de 

novos produtos em sua totalidade. Cabe ressaltar que a competência em gestão de projetos foi 

citada na pesquisa da R&D Management entre os fatores críticos de sucesso A Figura 7 ilustra 

a interação entre inovação e desenvolvimento de novos produtos (DNP) em nível 

organizacional (Trott, 2012). 

Tão importante quanto a cultura da empresa fomentar a inovação é a aplicação de 

técnicas de gerenciamento de projetos a fim de otimizar o desenvolvimento de novos produtos 

e aumentar a chance de sucesso dos mesmos. As técnicas e metodologias utilizadas devem ser 

versáteis o suficiente para dar vazão aos projetos e ao mesmo tempo não inibir a criatividade 

dos membros da equipe do projeto (Trott, 2012). 
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Tabela 1 – Características organizacionais que fomentam a inovação 

  Exigência de P&D   Caracterizada por 

1 
Orientação para o crescimento  Compromisso com o crescimento de longo prazo, em vez de 

lucros no curto prazo 

2 
 Herança organizacional e 

experiência em inovação 
 Amplo reconhecimento do valor da inovação 

3 Vigilância e vínculos externos  Habilidade organizacional de conhecer ameaças e 

oportunidades 

4 
Compromissos com tecnologia e 

intensidade de P&D 
 Disposição para investir no desenvolvimento de tecnologia 

no longo prazo 

5 Aceitação de riscos  Disposição para incluir oportunidades de risco em um 

portfólio equilibrado 

6 

Cooperação interdepartamental e 

coordenação dentro da estrutura 

organizacional 

 Respeito mútuo entre indivíduos e disposição para o 

trabalho colaborativo entre funções 

7 Receptividade  Habilidade de estar atento, identificar e tirar vantagem de 

tecnologia desenvolvida externamente 

8 Espaço para criatividade  Habilidade para administrar o dilema da inovação e dar 

espaço à criatividade 

9 Estratégia em prol da inovação  Planejamento estratégico e seleção de tecnologias e 

mercados 

10 
Coordenação de uma vasta gama 

de habilidades 
 

O desenvolvimento de um produto comercial requer a 

combinação de uma ampla gama de conhecimentos 

especializados 

11 Gestão de projeto  Habilidades e sistemas de gestão de projeto eficazes 

12 Orientação mercadológica   
Percepção de necessidade e da natureza cambiante do 

mercado 

Fonte: Trott, 2012, pág. 317 

 

Figura 7 – Gestão da inovação vinculada ao DNP. Fonte: Trott, 2012, pág. 412 (adaptado) 
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3. METODOLOGIA 

3.1. FLUXO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO AVANÇADO E 

METODOLOGIA PROPOSTA 

Em empresa da linha branca em questão, um projeto que completa o ciclo de início ao 

fim passa por quatro fases dentro do desenvolvimento avançado de produto. A conclusão de 

cada uma delas é realizada em um checkpoint, ou seja, um marco, uma reunião na qual é 

decidido se o projeto seguirá para a fase seguinte ou não. Tais fases serão abordadas aqui como 

“Pré-estudo”, “Criação de Ideias”, “Verificação” e “Validação”, respectivamente. A Figura 8, 

apresenta a sequência dessas fases em concordância com o modelo do duplo diamante 

apresentado anteriormente.  

Figura 8 – Fases do desenvolvimento avançado de produto são baseadas na abordagem do duplo diamante. 

Fonte: A autora, 2018. 

Nessa seção, será descrito o processo de desenvolvimento e também ferramentas de 

gerenciamento de escopo que podem ser utilizadas ao longo do ciclo de vida do projeto. 

 

3.2. PRÉ-ESTUDO 

Um projeto realizado no desenvolvimento avançado de produto inicia-se com um pré-

estudo de avaliação, representado na Figura 8 pelo primeiro diamante: entender (understand). 

Durante essa etapa são levantados dados e situações cotidianas à vida do usuário do produto ou 

serviço a ser desenvolvido. Nesse momento, o objetivo é desenvolver a empatia, de modo a 
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entender quais são as expectativas, satisfações e “dores” que as pessoas enfrentam ao passar 

pela experiência da utilização do produto. As ferramentas utilizadas de modo a obter tais 

informações podem ser, entre outras: testes de usabilidade, grupos focais, visitas às lojas, visitas 

de acompanhamento em assistência técnica, entrevistas realizadas na casa do consumidor. 

Uma vez que a gama de dados é coletada, inicia-se a análise a fim de definir o problema 

a ser solucionado e como o projeto contribuirá para tal solução. É nesse momento que o primeiro 

documento de gerenciamento de projetos, o Project Charter, ou Termo de Abertura do Projeto 

deve ser gerado. 

O Project Charter é um documento norteador na área de desenvolvimento avançado de 

produto e deve conter qual necessidade de negócio será atendida em virtude do projeto, com 

quais objetivos de negócio o projeto está alinhado, uma breve descrição do projeto a ser 

realizado, quais são as delimitações do projeto, algumas hipóteses e suposições tomadas como 

verdadeiras para que o planejamento possa ser iniciado, os objetivos do projeto e requisitos do 

produto, um primeiro mapeamento de riscos envolvidos, a denominação do líder e da equipe de 

projetos e por fim o critério de aceitação do projeto.  

Além do Project Charter devem ser geradas as primeiras versões de gerenciamento de 

tempo (cronograma) e também um primeiro prospecto da análise de riscos envolvidos. Embora 

em termos práticos as áreas de conhecimento interajam entre si, não serão abordados 

detalhadamente o conteúdo desses documentos, uma vez que o foco do presente trabalho é 

subsidiar o gerenciamento de escopo. 

Em posse das informações supracitadas, o líder de projeto está autorizado a apresentar 

os dados e informações levantadas para os stakeholders no primeiro marco do projeto. Nesse 

momento, decide-se prosseguir para a etapa de Criação de Ideias, ou parar o projeto. Os critérios 

de aprovação para a próxima etapa são a apresentação do Project Charter, contendo os itens 

citados anteriormente e a versão de um cronograma a ser executado até o próximo marco. 

 

3.3. CRIAÇÃO DE IDEIAS 

A metodologia proposta faz a utilização do plano de gerenciamento do escopo no qual são 

detalhados o projeto e os requisitos obrigatórios do produto, ou seja, as informações levantadas e 

descritas no Project Charter devem ser detalhadas de maneira a elucidar e fixar o escopo do projeto. 
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A condução de um plano de gerenciamento de solicitações de mudanças é igualmente 

importante, pois dessa forma estará designada a abordagem a ser utilizada quando forem feitas tais 

solicitações.  

Dessa maneira, a linha de base de escopo será estabelecida para o projeto e a ela serão 

comparadas todas as entregas realizadas, de modo a promover a validação das mesmas. Esse documento 

formaliza quais os requisitos coletados serão incluídos e excluídos do escopo bem como as entregas, e 

será utilizado como base para a elaboração da Estrutura Analítica de Projeto (EAP). 

O modelo proposto sugere que a área de desenvolvimento avançado passe a fazer utilização da 

Estrutura Analítica do Projeto (EAP) bem como o dicionário que elucidará os termos apresentados na 

estrutura. A partir da autorização para a realização da próxima fase e com base no histórico de projetos 

realizados na área, é possível elaborar uma EAP genérica para projetos desenvolvidos na área de modo 

que seja viável adaptá-la para o projeto em questão. 

Uma vez que o projeto foi autorizado a seguir para a etapa de criação de ideias, possíveis 

soluções são propostas e a mais promissora, ou as duas em maior evidência de sucesso, são selecionadas. 

A criação de conceitos envolve seções de “ideação” nas quais a geração de ideias é fomentada. Tais 

seções podem utilizar técnicas tais como brainstorming, brainwriting, SCAMPER, entre outras. Nesse 

momento, o objetivo é gerar o maior número de ideias. Após isso, a equipe técnica do projeto se reúne 

para designar quais soluções são tecnicamente plausíveis e também se é viável que a combinação de 

conceitos seja realizada. O próximo passo é a construção de “mock-ups” – estruturas que simulam os 

conceitos envolvidos de forma que seja minimamente possível testá-los. Na sequência, deve-se definir 

os critérios de escolha a fim de selecionar os conceitos mais promissores que deverão ser refinados 

durante as próximas etapas do projeto. 

Paralelamente a isso, deve ser realizado o estudo de benchmarking que contemple produtos de 

fabricação própria e também o portfólio de produtos de empresas concorrentes a fim de conhecer as 

soluções existentes no mercado e como o conceito proposto diferencia-se das soluções correntes. Nesse 

momento também é feito o primeiro levantamento de propriedade intelectual para que sejam mapeadas 

possíveis restrições e oportunidades nesse campo. 

Do ponto de vista de gerenciamento de projetos, a partir da definição de conceitos, os mock-ups 

apresentados tornam tangíveis parte das características do produto a ser entregue. Dessa maneira, é 

essencial que seja realizada a comparação entre os requisitos designados no início do projeto. Todos os 

conceitos propostos atendem aos requisitos?  

Além disso, também é importante gerenciar as expectativas dos stakeholders. A apresentação 

dos conceitos pode ter impactos significativos na percepção dos stakeholders que, eventualmente, 

culminarão em mudanças no plano de gerenciamento de projeto e poderão afetar o escopo definido. Tais 

solicitações devem ser conduzidas em acordo com o plano de gerenciamento de solicitações de 

mudanças, conforme mencionado anteriormente. 
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Tendo os conceitos definidos e testados, bem como os dados referentes ao 

benchmarking realizado, o líder de projeto está autorizado a realizar a atualização da 

documentação do projeto e também a apresentar os dados e informações levantadas para os 

stakeholders no segundo marco do projeto. Nesse momento, decide-se prosseguir para a etapa 

de Verificação, refinar mais os conceitos desenvolvidos durante a Criação de Ideias ou parar o 

projeto. Os critérios de aprovação para a próxima etapa são: o alinhamento das soluções 

propostas com o objetivo do negócio e com benefícios relevantes ao consumidor, a proposta de 

conceitos válidos e a seleção de uma ou duas soluções que demonstrem maior potencial de 

desenvolvimento, o cumprimento do planejamento proposto durante o primeiro marco do 

projeto e a atualização do plano de gerenciamento de projeto até o próximo marco.  

 

3.4.  VERIFICAÇÃO 

Durante essa etapa, as atividades para refinar o desenvolvimento das soluções 

escolhidas são realizadas. A viabilidade técnica e comercial e também a efetividade em 

solucionar os problemas são verificadas.  

Inúmeros testes são realizados de modo a assegurar que o produto cumpra exigências 

dos padrões utilizados para lavadoras de roupa de eixo vertical, como o Regulamento Específico 

para Uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE que é fiscalizado pelo 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) no Brasil. 

Os principais problemas técnicos são solucionados e o nível de incerteza é reduzido. 

Também são realizadas verificações de dificuldades que o usuário final possa ter durante a 

utilização do produto; bem como, casos extremos de uso de modo a determinar a robustez da 

solução proposta. 

Os testes são de modo geral planejados utilizando-se ferramentas da filosofia seis sigma. 

A análise de dados é realizada com o auxílio de ferramentas estatísticas.  

Com relação ao escopo do projeto, o plano de gerenciamento deve ser atualizado. Não 

se faz necessária a criação de documentos novos relacionados diretamente ao escopo do projeto. 

Em virtude da gama de testes realizados e para assegurar a repetibilidade e 

reprodutibilidade dos mesmos, deve ser gerado o relatório de testes realizados, que conterá 

todas as especificações técnicas envolvidas no teste, bem como observações relevantes ao longo 

da execução dos mesmos. 
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Com base nas informações, dados e fatos levantados ao longo dessa etapa, o líder do 

projeto poderá realizar a atualização da documentação e apresentar o que foi feito até então para 

os stakeholders no terceiro marco do projeto. Nesse momento, decide-se prosseguir para a etapa 

de Validação, refinar ainda mais o conceito, ou direcionar a solução verificada para o banco de 

ideias. O projeto prossegue para uma solução aplicada se a intenção for o desenvolvimento 

completo de um sistema modularizado ou um produto. A solução entregue pelo 

desenvolvimento avançado é verificada com relação ao desempenho esperado, necessidades do 

negócio e funcionalidades. Os critérios de aprovação para a próxima etapa são: a verificação de 

desempenho da solução proposta deve ser realizada em pelo menos um protótipo funcional, a 

incorporação da proposta de Design deve ser iniciada, a solução deve estar alinhada ao objetivo 

estratégico da companhia, as entregas planejadas no marco anterior devem ser concretizadas e 

o plano final para que a transferência do desenvolvimento avançado para o setor do 

desenvolvimento regional ocorra deve ser definido e aprovado. 

 

3.5. VALIDAÇÃO 

Durante essa fase, a solução desenvolvida é aplicada em um ambiente relevante e 

transferida para o desenvolvimento de produto regional, ou armazenada em um banco de 

soluções. O protótipo funcional deve apresentar os requisitos em acordo com o nível de 

desempenho esperado e atender as necessidades de mercado a um custo aceitável. Todas as 

atividades necessárias para o desenvolvimento do hardware da solução são realizadas, de modo 

que as funcionalidades propostas possam ser testadas em um protótipo funcional. Dessa 

maneira, busca-se provar a viabilidade de implementação do conceito em uma aplicação 

relevante e realizar a análise inicial dos requisitos para o projeto na área de desenvolvimento 

de produto regional. 

A realização de testes durante essa etapa subsidia o levantamento de dados relevantes 

para que a solução proposta seja validada, dado que na fase anterior o grau de incerteza 

envolvido no desenvolvimento foi drasticamente reduzido.   

Com relação ao escopo do projeto, o plano de gerenciamento deve ser atualizado. Não 

se faz necessária a criação de documentos novos relacionados diretamente ao escopo do projeto. 

A atualização de toda a documentação do projeto é imprescindível, pois, a aprovação 

do conteúdo apresentado no marco posterior implica no encerramento do projeto de 
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desenvolvimento avançado. Ou seja, o escopo proposto deve ser totalmente entregue e validado 

pelo cliente – áreas de desenvolvimento regional. 

Cabe ressaltar que o registro das lições aprendidas é item relevante e deve ser 

apresentado ao final de cada fase e também no encerramento do projeto. 

Em posse das informações, dados e fatos levantados ao longo dessa etapa, o líder do 

projeto poderá realizar a atualização da documentação e apresentar o que foi feito até então para 

os stakeholders no quarto e último marco do projeto. Nesse momento, decide-se prosseguir para 

a implementação do conceito em um projeto de produto a ser comercializado, refinar ainda mais 

o conceito, ou direcionar a solução verificada para o banco de soluções. O projeto prossegue 

para uma solução aplicada se a intenção for o desenvolvimento completo de um sistema 

modularizado ou um produto. A solução entregue pelo desenvolvimento avançado é verificada 

com relação ao desempenho esperado, necessidades do negócio e funcionalidades. Os critérios 

de aprovação para o encerramento do projeto são: o atendimento aos benefícios oferecidos para 

o consumidor, conforme acordado no início do projeto; o levantamento da lista de peças 

associadas à solução; o levantamento inicial dos requisitos do produto a ser desenvolvido pelos 

setores regionais; o atendimento dos objetivos técnicos, validados em pelo menos um protótipo 

funcional; a definição das especificações do produto do projeto; a atualização e finalização da 

análise de riscos envolvidos; a conclusão da análise FMEA (Failure Mode and Effect Analysis); 

a elucidação com relação a propriedade intelectual em termos de proteger o conceito 

desenvolvido por meio de um pedido de patente, ou a certificação de que patentes de empresas 

concorrentes não serão infringidas em virtude da aplicação do conceito; por fim, o cumprimento 

das atividades planejadas e propostas no marco anterior. Propõe-se, adicionalmente, validar 

todas as entregas relacionadas na EAP a ser estruturada para cada projeto. Tal medida é um 

importante marco para que o escopo do projeto seja entregue de maneira eficaz e assertiva.   

A aceitação do conteúdo apresentado implica no encerramento do projeto. Sendo assim, 

as atividades de desenvolvimento avançado são encerradas e os recursos são mobilizados para 

que outro projeto seja iniciado e desenvolvido. 

O modelo proposto sugere que sejam utilizadas ferramentas de gerenciamento de 

escopo, tais como a elaboração da EAP nos projetos da área de desenvolvimento em questão. 

Dessa maneira, a assertividade e a rastreabilidade das entregas do projeto será potencialmente 

maior. 

Por tratar-se de uma área de inovação, que utiliza a abordagem do duplo diamante é 

visto que o modelo de gerenciamento de projetos adotado deve ser adaptado para atender as 
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necessidades envolvidas. Portanto, o presente trabalho mostra que é possível aliar boas práticas 

de gerenciamento de projetos em áreas de inovação, desde que as particularidades ambientais 

sejam levadas em consideração. 
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4. CONCLUSÕES 

O modelo proposto sugere que sejam utilizadas ferramentas de gerenciamento de 

escopo, tais como a elaboração da EAP nos projetos da área de desenvolvimento em questão. 

Dessa maneira, a assertividade e a rastreabilidade das entregas do projeto será potencialmente 

maior. 

A definição de conceitos ligados à metodologia proposta foi realizada, possibilitando 

que a proposta de um modelo de gerenciamento de escopo fosse realizada. Portanto, é possível 

aliar boas práticas de gerenciamento de escopo à projetos de inovação. 
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Em virtude da complexidade do gerenciamento de um projeto em sua totalidade, outras 

áreas de conhecimento poderiam ser abordadas de forma a complementar o estudo realizado no 

presente trabalho. 

Outra sugestão seria a combinação de conceitos com outras abordagens ou 

metodologias, como o SCRUM, por exemplo. 

Além disso, aplicações em outros setores da indústria poderiam relevar novos desafios no que 

diz respeito a utilização do modelo proposto. 
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