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1 Resumo: 

As metodologias de projeto nas áreas do design são o foco deste estudo, assim serão 

apresentadas e analisadas metodologias lineares e não lineares, neste último caso, 

mais especificamente o design thinking. Desse modo, procurar identificar alguns pontos 

comuns entre os processos, e compreender como essa nova metodologia de projeto 

vem contribuir para soluções criativas em design. 

2 Introdução 

Todo projeto de design para produtos ou serviços é desenvolvido a partir de uma 

metodologia específica, muitas vezes com aspectos convencionais e lineares, que é a 

característica mais difundida dentre os profissionais (AUTOR, ANO) em comparação ao 

que atualmente se discute com os processos inovadores de desenvolvimento de 

projetos, com o chamado Design Thinking. 

Esta pesquisa irá ser desenvolvida através de um estudo comparativo entre métodos e 

processos convencionais comparados ao processo de Design Thinking. 

3 Objetivos 

Este estudo tem como objetivo compreender como uma metodologia não linear que 

gera resultados mais inovadores, como o design thinking . auxilia no desenvolvimento 

de produtos e serviços, produzindo resultados eficientes e centrados no usuário.   

4 Metodologia 

Nesta pesquisa foi utilizado o método de investigação hipotético-dedutivo. Desse modo, 

foi levantada a hipótese de que o design thinking é uma metodologia de projeto não 

linear, criativa e eficiente, e que vem sendo muito utilizada por designers brasileiros. 

Para validar esta hipótese serão consultados os artigos científicos publicados nas 

principais bases de dados da área de conhecimento, como também, serão utilizados 

livros  e publicações segmentadas no mercado do design.   

5 Desenvolvimento (continuidade) 



Para a compreensão do desenvolvimento de um projeto, abordaremos a seguir 

algumas etapas que fazem parte desse processo. 

Segundo Ambrose e Harris (2011) a primeira etapa é definir, e assim que o problema é 

identificado, o designer desenvolve o briefing conforme algumas especificações que 

são dadas pelo cliente, procurando entender qual é as necessidades em relação ao seu 

produto ou serviço, dessa forma é possível definir o perfil do público alvo, partindo para 

a pesquisa. Com o briefing em mãos a equipe responsável inicia a pesquisa, 

alimentando um banco de dados, onde são colocadas as diversas formas de pesquisas, 

de uma forma organizada e que tenha um fácil acesso no decorrer de todo o projeto. No 

processo de pesquisa é importante a equipe se colocar em cenários típicos daquele 

grupo para que seja registradas informações, ideias e observações. Com essas 

informações em mãos, partimos agora para construir um perfil de usuário. Na etapa de 

geração de ideias são criados então Perfis de personagens. Essa é uma ferramenta 

desenvolvida durante a etapa de pesquisa que contém informações gráficas e escritas, 

ele é construído com base em palavras chaves que remetem aquele determinado grupo 

em questão. Com esse quadro pronto, partimos então para a terceira etapa, a geração 

de ideias onde podemos seguir algumas direções básicas dentro do design que é a 

divergência, convergência, e transformação. No primeiro caso e a expansão ou 

propagação a partir de um ponto ou tema central, já a convergência e a contração de 

algo em direção a um ponto central mais generalizado e a transformação é quando se 

envolve uma mudança muito grande como por reelaboração de uma identidade visual 

ou uma nova embalagem que dê para o produto uma identidade maior com a empresa 

em questão uma vez escolhida pela equipe de design, que é onde a equipe reúne todo 

o conteúdo e com as especificações que foram feitas no briefing no começo do projeto 

iniciam o brainstorming.  

Existem algumas orientações importantes que devem ser seguidas, para que possam  

contribuir para um bom desenvolvimento do brainstorming, que são as seguintes: nunca 

se deve criticar uma ideia inicial,  não envolver gerentes ou diretores em meio ao grupo 

de uma certa eles podem inibir o fluxo de ideias; evite gastar muito tempo em uma ideia 

somente, o foco principal no momento deve ser a geração de várias ideais podendo ser 



desenvolvida posteriormente; trabalhar com uma meta, o controle com o tempo também 

é essencial, estimular um horário faz com que a pressão aumente estimulando um 

aumento considerável na geração de ideias; os participantes não devem ter medo de 

sugerir qualquer ideia que seja estranha ou extravagante levando a sessão a sério 

acima de tudo; ser democrático, o condutor da reunião deve tomar o cuidado para que 

um grupo só não domine a sessão, dando espaço para todos falarem e exporem suas 

ideais. e o rafe de ideias é nesta etapa em que são desenhados os primeiros sketches, 

rascunhos. Com o esboço em mãos, partimos agora para o plano tridimensional, o ideal 

é que seja feito algo simples, para que as ideias continuem se desenvolvendo e não 

corra-se o risco de ser fazer algo muito elaborado na primeira vez, abandonando assim 

possíveis ideias que surgiriam com outro protótipo, depois de vários testes e modelos 

apresentados é escolhido o modelo que melhor soluciona o problema identificado junto 

ao cliente no começo do projeto, essa etapa então chama-se selecionar. Depois de 

escolhido o projeto é passado para a produção. Depois de pronto o produto vai para o 

mercado e a última etapa é o feedback com o cliente, deixando claro então se todas as 

propostas iniciais foram alcançadas. 

6 Resultados preliminares (em andamento) 

Design thinking ou design inteligente é uma metodologia em que o profissional que 

comumente é chamado de “thinker”, pensa e utiliza as ferramentas do design de forma 

criativa para resolver problemas das mais variadas áreas. Essa metodologia é 

colaborativa, isto é, profissionais de áreas diversas participam juntos com o objetivo de 

propor resultados criativos e inovadores para produtos e serviços de toda natureza. 
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