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Resumo 

 

O conceito de sustentabilidade representa uma estratégia de desenvolvimento para a indústria 

e sociedade como um todo. Para tanto, faz-se necessário considerar determinados quesitos 

para valorização de questões ambientais, econômicas, tecnológicas e sociais em todo este 

contexto. Integrar dimensões de sustentabilidade no desenvolvimento de produtos permite a 

antecipação da análise do ciclo de vida do produto e dos impactos que ele pode gerar. Existem 

diversas ferramentas para este processo, mas, de maneira geral, as pessoas e empresas 

estabelecem suas definições e estratégias, atribuem características preliminares de 

sustentabilidade e aplicam métodos próprios para realizar esta ação. Esta pesquisa visa 

realizar uma análise do método tácito de ideação realizado pelos atores no processo de 

desenvolvimento de produto sustentável, considerando hipóteses iniciais que direcionam o 

processo. Com esta finalidade, o estudo de caso é realizado com grupos de alunos do ITA, 

fazendo uso de metodologias ativas de aprendizagem, por meio de problematização para 

ativar a geração de ideias de produtos sustentáveis. Observações e dados são gerados no 

processo de acompanhamento das atividades de ideação para desenvolvimento de produtos 

sustentáveis e estas informações são base para realizar uma comparação visando identificar a 

compatibilidade do método adotado tacitamente pelos participantes com os métodos já 

estruturados e conhecidos. Verificou-se que os atores envolvidos no desenvolvimento de uma 

solução sustentável adotam conceitos adaptados de sustentabilidade e estabelecem suposições 

iniciais utilizadas como referência, critérios e características fundamentais da inovação, 

definindo os limites e pontos de controle do desenvolvimento. Dentre os métodos 

comparados, o Design for Sustainability apresentou melhores resultados, indicando que 

possui maior compatibilidade com as etapas do que foi realizado, de forma tácita, pelos 

participantes. Verificam-se oportunidades de melhoria considerando os aspectos de 

criatividade, flexibilidade, integração, colaboração, sistematização e representação dos 

métodos, de modo a promover modelos mais intuitivos e com uma abordagem mais 

generalizada. Desta forma, é possível promover o uso de técnicas e estratégias para que a 

inovação orientada à sustentabilidade seja determinante no desenvolvimento de produtos de 

uma maneira geral. 

 

Palavras chaves: Sustentabilidade. Desenvolvimento de produto. Produto sustentável. 

Método tácito. Problematização.  



vi 

 

 

 

Abstract 

 

The concept of sustainability is a development strategy for the industry and society as a 

whole. Therefore, it is necessary to consider certain questions for promotion of 

environmental, economic, technological and social issues throughout this context. Integrate 

aspects of sustainability in product development allows the analysis of anticipation of the 

product life cycle and the impacts that can be generate. There are several tools for this 

process, however, in general, people and companies set their definitions and strategies, attach 

preliminary sustainability characteristics and apply proper methods to perform this action. 

This research aims to conduct an analysis of tacit method of ideation performed by the 

stakeholders in the sustainable product development process, considering initial hypotheses 

that drive the process. For this purpose, a case study is conducted with an ITA groups of 

students, using active learning methods, by questioning to enable the generation of organic 

products ideas. Observations and data is generated in the monitoring process of ideation 

activities for developing sustainable products and this information is the basis to make a 

comparison to identify the method's compatibility tacitly adopted by the participants to the 

methods already known and structured. It was found that the actors involved in developing a 

sustainable solution adopt adapted concepts of sustainability and establish initial assumptions 

used as reference criteria and fundamental characteristics of innovation, defining the limits 

and control points of development. The methods compared, which has greater compatibility 

with the steps of what is done tacitly by the participants is the Design for Sustainability, with 

adapted application in general. The stronger and more specific tools have restrictive 

application, resulting in reorganization and remodeling. The main gaps are associated with the 

structure and activities of chaining methods in order to consider the cognitive aspects 

involved in the ideation process to develop sustainable products. Enhancement opportunities 

occur in this respect, in order to promote more intuitive and more generalized approach 

models. Thus, it is possible to promote the use of techniques and strategies so that innovation-

oriented sustainability becomes crucial in product development in general. 

 

Keywords: 1.Sustainability. 2. Product development. 3. Sustainable product. 4. Tacit method. 

5. Problematization. 
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1 Introdução 

 As estratégias de gestão de empresas e da produção, durante o início do século XX, 

estavam baseadas na redução de custos. Posteriormente, passaram a ter uma abordagem 

focada na maximização de valor para o cliente, considerando, principalmente, a qualidade e 

confiabilidade dos produtos (ROBBINS; COULTER, 2000). 

Em 1994, a Agenda 21 elaborada na Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, já havia indicado a postura e estratégias de gestão de como as 

empresas e governos deveriam agir, dado que a humanidade se encontrava em um momento 

de crise e definição histórica, diante das condições críticas da sociedade e do planeta enquanto 

ecossistema (BRASIL, 1995). 

Os problemas econômicos e sociais também relacionados à degradação ambiental 

ampliaram-se desde a década de 90, o que fosse necessário reafirmar e enfatizar a necessidade 

de soluções gerenciais e tecnológicas para promover o desenvolvimento sustentável, com 

responsabilidade e valorização do equilíbrio entre as diversas dimensões que este contexto 

engloba: ambiental, econômica, social, tecnológica, entre outras. (MARX, 2009). 

A definição de sustentabilidade está baseada na representação de um processo de 

mudança no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do 

desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional são coerentes com o futuro da 

humanidade, bem como as necessidades presentes (BRUNDTLAND; KHALID, 1987). 

Esta abordagem vem sendo amplamente discutida. Na Figura 1.1 é possível observar a 

ampliação do número de publicações com o tema sustentabilidade nos últimos anos 

(referência na base Web of Science, que pode ser considerada restritiva, pois contempla 

apenas periódicos com alto impacto). 

 



14 

 

 

 

 

Figura 1.1: Número de publicações ao longo do tempo com a palavra-chave sustentabilidade. 

Elaborado pela autora com dados da base Web of Science (até maio de 2015). 

 

A agenda do desenvolvimento sustentável apresenta grandes desafios e numerosas 

oportunidades para o Brasil. Com uma indústria diversificada e sofisticada, somada a um 

ecossistema de inovação, o país conta com uma combinação de recursos naturais que o coloca 

em posição privilegiada para lidar com os pontos de melhoria e aproveitar os novos caminhos 

decorrentes da sustentabilidade. Os desafios à sociedade estão postos também ao setor 

industrial, que está engajado em iniciativas conjuntas para a busca de soluções (CNI, 2012). 

Há uma relação de causa e efeito entre inovação, produtividade e sustentabilidade. O 

aumento de produtividade elimina desperdícios e reduz a utilização de recursos naturais e, a 

inovação, por sua vez, introduz novos produtos, processos e modelos de negócios que geram 

benefícios econômicos e menos impacto ambiental e social (CNI, 2013). 

O desenvolvimento de produtos sustentáveis caracteriza-se como um importante 

posicionamento da indústria dentro do contexto mundial pela busca da sustentabilidade. 

Existem diversos métodos e ferramentas para o desenvolvimento de produtos 

sustentáveis baseadas nos impactos do produto e em seu ciclo de vida, focadas, 

principalmente, nos aspectos ambientais (DIEHL; BREZET, 2004). 

É na fase de concepção que são definidas as principais características do produto e a 

maior parte delas. A integração e incorporação de requisitos ambientais, econômicos, 

tecnológicos e sociais durante esta fase pode promover, de fato, a obtenção de produtos mais 
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orientados à sustentabilidade. É preciso transformar estas questões em requisitos e ter a 

capacidade de gerenciá-los, levando em conta as premissas e restrições estabelecidas por 

todos os stakeholders
1
 envolvidos, que não necessariamente definem critérios claros e 

pertinentes, ao que se estabelece como sustentabilidade (MARX; PAULA, 2011). 

Existem diversos modelos, métodos e processos para direcionar e apoiar o 

desenvolvimento de produtos sustentáveis, de forma geral, uns mais intuitivos, baseados em 

modelos tácitos
2
 e outros mais estruturados, compostos por etapas de análises e sínteses (EL 

MARGHANI, 2010; RAHIMIFARD, 2013; SANT’ANNA, 2013).  

Por meio de um edital próprio, o SENAI fomenta projetos de inovação com recurso 

financeiro para promover o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços 

inovadores na indústria nacional, inclusive provas de conceito. Desde 2004, já foram 

aprovados 585 projetos em parceria com 552 empresas industriais brasileiras e com 

investimentos de mais de R$ 133,5 milhões em projetos inovadores (SENAI; SESI, 2015). 

Projetos de produtos inovadores orientados à sustentabilidade ocorrem desde a 

primeira edição do Edital, no entanto, algumas questões são importantes para manutenção e 

melhoria contínua destes mecanismos. A primeira em relação ao próprio conteúdo do edital: 

 As iniciativas que estão sendo realizadas são as melhores estratégias para promoção do 

desenvolvimento de tecnologias e produtos sustentáveis?  

 Quais são as questões mais importantes para incentivar a submissão deste tipo de projeto 

de inovação orientada à sustentabilidade? 

 Como incentivar e promover a geração de ideias com este foco?  

A segunda vertente refere-se ao escopo estratégico da concepção: 

 Como as pessoas pensam, sistematizam e estabelecem critérios para gerar ideias 

objetivando desenvolver produtos sustentáveis?  

 O que é considerado pelos empreendedores e empresas para indicar a sustentabilidade de 

um produto?  

                                                 
1
 Stakeholders são as organizações ou indivíduos que tem interesse ou são impactados pela ação em questão. O 

interesse pode ser em curto prazo, considerando projetos e desenvolvimento de produtos e em longo prazo, como 

em negócios e mercado (FREEMAN, 1984). 
2
 O termo tácito foi escolhido para representar este método, pois significa segundo o dicionário Michaelis (2015) 

algo que não é expresso; que está subentendido ou implícito e que depende da experiência da pessoa. Algo que 

não é expresso de modo formal e, por isso, se deduz de alguma maneira. 
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 Qual a compatibilidade destas estratégias práticas em relação aos métodos existentes? 

Essa segunda abordagem é o foco dessa tese.  

O objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar a fase de ideação de produtos 

sustentáveis realizada de forma tácita em estudo de caso e compará-la com métodos 

estabelecidos, visando estabelecer sinergias e potencialidades de melhoria para este processo. 

Para desenvolver esse escopo, os seguintes objetivos específicos serão levantados: 

 Analisar o método tácito de ideação para desenvolvimento de produtos sustentáveis, 

promovido por problematização, de modo a identificar suas principais características;  

 Identificar e avaliar os conceitos, estratégias, requisitos, ferramentas e técnicas 

usualmente adotados na fase inicial de desenvolvimento de produtos sustentáveis;  

 Avaliar a compatibilidade das características do método tácito da fase inicial de 

desenvolvimento de produtos sustentáveis (no âmbito da experiência de estudo de caso) 

em relação a métodos e ferramentas existentes. 

 

1.1 Metodologia científica aplicada à pesquisa 

Define-se pesquisa como um procedimento racional e sistemático, visando proporcionar 

respostas a determinados problemas, sendo possível afirmar então que, a partir dos 

conhecimentos disponíveis, os métodos são o meio para obtenção destas respostas que devem 

ser analisadas de forma satisfatória para apresentação dos resultados (GIL, 2002). 

Com a revisão bibliográfica, foi possível identificar lacunas para definição dos 

objetivos. 

Esta pesquisa é classificada como descritiva de caráter qualitativo. Neste tipo de 

pesquisa, as características de determinada população ou fenômeno são levantadas para, 

então, estabelecer relações entre as variáveis envolvidas. A pesquisa qualitativa considera que 

há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, que nem sempre pode ser traduzido 

em números. Atribuir significados e interpretar fenômenos são ações básicas no processo de 

pesquisa qualitativa e isto não requer, necessariamente, o uso de métodos e técnicas 

estatísticas, fazendo com que o processo e seu significado sejam os focos principais de 

abordagem (SILVA; MENEZES, 2001; GIL, 2002). 
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O delineamento desta pesquisa inclui o planejamento geral com a definição das etapas e 

processos. A Figura 1.2 apresenta o fluxograma de trabalho. 

 

 

Figura 1.2: Etapas da pesquisa. 

 

A parte 1 desta pesquisa consistiu em identificar as principais características do 

método tácito de ideação para desenvolvimento de produtos sustentáveis, por meio de estudo 

de caso, e de métodos já estabelecidos na literatura (Processo de Desenvolvimento de 

Produtos – PDP, Design Thinking e Design for Sustainability – DfS), por meio de revisão 

bibliográfica. A parte 2 da pesquisa tratou da verificação de hipóteses, por meio dos dados e 

observações do estudo de caso, comparação com os métodos estabelecidos na literatura, 

identificação de lacunas e proposição de oportunidades de melhoria. 

Com a revisão bibliográfica, foi possível identificar as principais características dos 

métodos existentes para geração de ideias de novos produtos, considerando os métodos 

específicos voltados à sustentabilidade e genéricos que podem ser aplicados a qualquer 

contexto. 
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A ideação de produtos sustentáveis foi acompanhada por meio de um estudo de caso 

focado em obter informações de como são produzidas novas ideias para este tipo de produto 

de forma tácita, sem necessariamente um método e formato pré-definido. 

O estudo de caso consiste no aprofundamento de um ou poucos objetos, permitindo 

detalhamento e conhecimento do objeto em questão e considerando, ainda, o seu caráter 

unitário, amplo e complexo (GIL, 2002). O estudo de caso é encarado como o delineamento 

mais adequado para a investigação de um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto 

real (YIN, 2014). O objetivo dos estudos de caso consiste na identificação de possíveis fatores 

que influenciam um determinado problema ou que são por ele influenciados (GIL, 2002). 

Após o levantamento das principais ações realizadas no método tácito do estudo de caso, 

estas foram comparadas aos métodos já conhecidos e a sua correlação analisada, com a 

proposição de melhorias e combinação entre os métodos, visando à facilidade de execução e 

compreensão dos envolvidos. 

Estas oportunidades de melhoria foram levantadas com base nas lacunas identificadas e 

características predominantes do método tácito, dadas as restrições da amplitude do estudo de 

caso. Uma das ferramentas sugeridas está baseada na estrutura de Mapas Conceituais (MC). 

O MC é uma técnica adotada para estruturar o conhecimento de forma encadeada, 

visando facilitar a localização e interpretação de informações, organizando o conceito ou 

método de forma hierarquizada, detalhada e flexível (NOVAK; CAÑAS, 2006). 

MCs permitem uma rápida visualização, fácil compreensão e possibilidade de 

interferências facilitadas. São estruturados por meio de conceitos, em ordem hierárquica e as 

relações entre eles são indicadas por uma linha de ligação orientada com palavras que 

especificam a relação entre os conceitos envolvidos (NOVAK; CAÑAS, 2006). 

 

Assim, segue a estrutura do trabalho com conteúdo e sequência baseados na 

metodologia exposta. 

 

1.2 Estrutura do trabalho 

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos, além das referências. A seguir é 

apresentada uma descrição sucinta do conteúdo de cada um dos capítulos. 
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O capítulo 1 é introdutório, contendo a justificativa e a importância do tema escolhido 

para a pesquisa, além dos objetivos do estudo e também a estrutura do trabalho. 

O capítulo 2 é destinado à revisão bibliográfica, apresentando os principais conceitos 

acerca de sustentabilidade e desenvolvimento de produto com este foco. Consta ainda uma 

descrição do que são metodologias ativas de educação, estratégia importante para o modelo 

utilizado no estudo de caso, especificamente no que se refere a técnicas de problematização. 

O capítulo 3 explica o planejamento do estudo de caso específico para a fase inicial de 

desenvolvimento de produtos sustentáveis de forma tácita. Este capítulo contém as questões 

relevantes, as unidades de análise, as proposições e técnicas a serem utilizadas na 

interpretação das informações obtidas no estudo de caso. 

O capítulo 4 apresenta os resultados e discussões da pesquisa, com a aplicação do estudo 

de caso e suas principais observações e análises, o comparativo do método tácito com os 

métodos existentes e as principais sinergias e oportunidades de melhoria identificadas. 

O capítulo 5 contém as principais conclusões obtidas com esta pesquisa quanto aos 

aspectos estudados e ainda algumas sugestões para trabalhos futuros baseadas nas lacunas 

encontradas. 

Por fim, são relacionadas as referências que fundamentaram a elaboração deste trabalho.  
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2 Revisão bibliográfica 

Este capítulo demonstra o embasamento teórico que deu origem a esta pesquisa realizada 

com base nas publicações que fundamentam o tema e auxiliaram no entendimento das 

principais questões envolvidas. 

 

2.1 Sustentabilidade 

Há uma preocupação mundial com o declínio dos sistemas ambientais e as 

consequências para o desenvolvimento econômico e humano. Neste contexto, a Organizações 

das Nações Unidas (ONU) convocou uma comissão para discutir estas questões e apoiar as 

tomadas de decisão. Então, no Relatório Our Common Future redigido por esta Comissão de 

Brundtland, foi estabelecida a definição de desenvolvimento sustentável como um 

compromisso de toda a humanidade: a humanidade tem a capacidade de fazer com que o 

desenvolvimento sustentável garanta a ela atender às necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades 

(BRUNDTLAND; KHALID, 1987). 

Esta é considerada a definição clássica de sustentabilidade e mostra que o 

desenvolvimento sustentável representa o princípio orientador da manutenção do meio, do 

crescimento econômico e valorização social, com foco no ser humano como agente de todo 

este processo (BAKER, 2006). 

Conceitos mais modernos de sustentabilidade enfatizam a necessidade de maior 

integração e ampliação da observação, não somente centralizada no ser humano. A 

sustentabilidade é medida pela capacidade de conservar o capital natural e todo ecossistema 

que o permeia, permitir que se renove e também possa ser melhorado e valorizado para as 

futuras gerações, observando as potencialidades de inovação da humanidade (BOFF, 2012). O 

desenvolvimento sustentável baseia-se no entendimento do indivíduo como parte integrante 

de todo o planeta e sua consequente responsabilidade em fomentar a sustentabilidade nos 

vários campos da atividade humana (BOFF, 2012). 

Esta abordagem está relacionada ao termo conhecido como o tripé da sustentabilidade 

ou triple bottom line, definido por Elkington (1997) que considerou três aspectos para os 
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modelos de negócios das empresas: People, Planet and Profit. Este conceito, incialmente 

direcionado ao contexto empresarial, foi transformado em uma abordagem mais ampla. 

Desta forma, o termo sustentabilidade estava relacionado a três dimensões: ambiental, 

econômica e social. Esta abordagem foi desenvolvida no intuito de demonstrar a necessidade 

de equilíbrio em diferentes aspectos para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável, 

com os seguintes critérios como guias (ELKINGTON, 1997): 

 Qualidade ambiental; 

 Prosperidade econômica; 

 Justiça social. 

Vale ressaltar que o equilíbrio apenas entre as preocupações sociais, econômicas e 

ambientais pode representar uma simplificação superficial para determinados casos, por isso, 

diversas são as pesquisas que incluem outras dimensões no conceito de sustentabilidade 

adequando-se aos pontos de vista de cada projeto, como por exemplo, os pilares: técnico, 

institucional, cultural etc. (DE BARBA JR., 2014). 

Assim como para diversos autores, como por exemplo: Ganoulis (2003), AQUAREC 

(2006), Zhou, Jiang e Qin (2007), Frangopoulos e Keramioti,(2010), Whirth (2010) Musango 

e Brent (2011), Chen, Ngo e Guo (2012), Nzila et al. (2012), Zhang e Haapala (2012), De 

Barba Jr. (2014) e Bork (2015), para esta pesquisa, considera-se sustentabilidade uma 

combinação de quatro dimensões: ambiental, econômica, social e tecnológica. O pilar 

tecnológico está relacionado às condições de desenvolvimento dos produtos e processos no 

sentido de atender os requisitos de aplicação, representando um fator importante no contexto 

de inovação. Esta dimensão inclui questões relacionadas à viabilidade técnica, matéria-prima, 

propriedades e desempenho do produto, características e técnicas de fabricação, durabilidade 

etc. 

Pensar e avaliar a sustentabilidade de produtos e processos é uma importante 

estratégia, mas que ainda possui limitações, sendo um problema corriqueiro encarar 

dificuldades relacionadas à falta de conhecimento em uma ou outra direção, o que ocasiona a 

falta de uma representação clara dos limites para cada uma das dimensões adotadas, além da 

falta de confiabilidade dos dados e parâmetros das avaliações (DE BARBA JR.; GOMES; 

BORK, 2014). 
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Desta forma, pode-se afirmar que o conceito de sustentabilidade é algo amplo e que 

necessita de direcionamentos práticos para permitir a aplicação direta como diretriz 

estruturante no desenvolvimento e melhoria dos produtos, processos e no comportamento da 

sociedade como um todo. 

 

2.2 Produto sustentável 

Produtos sustentáveis podem ser considerados como soluções que atendem às 

necessidades e demandas sociais, diminuindo os impactos negativos e ampliando os impactos 

positivos nas dimensões ambiental, econômica, social e tecnológica (WEENEN, 1995; 

LUTTROPP; KARLSON, 2001; MANZINI; VENZZOLI, 2003; DIEHL; BREZET, 2004; 

BYGGET; BROMAN; ROBERT, 2007; SOUZA, 2007; MEDEIROS; RIBEIRO; 

CORTIMIGLIA, 2014). 

Para considerar um produto como sustentável há uma necessidade de visualização do 

ciclo de vida como um todo e este fator pode ser considerado uma premissa (MANZINI; 

VENZZOLI, 2002). 

O ciclo de vida é uma abordagem baseada no entendimento de que cada atividade, em 

qualquer nível e momento da vida do produto, pode ter um impacto no desempenho do 

produto, da empresa e da economia (ELKINGTON, 1997). 

Atualmente, a visão completa do ciclo de vida é considerada do berço ao berço (cradle 

to cradle) que se baseia na estruturação de ações para que os produtos sejam concebidos, 

utilizados e possam assumir outra forma ou função após o descarte (McDONOUGH; 

BRAUNGART, 2002).  

A Figura 2.1 apresenta o esquema do ciclo de vida de um produto no conceito do 

berço ao berço, iniciando com a extração de matéria prima para a manufatura do produto, uso 

e destinação de reuso ou reciclagem para inserção no seu próprio ciclo de vida ou em outro. 

Vale ressaltar que esta abordagem preconiza também a destinação de reuso e reciclagem de 

todos os resíduos ao longo do processo, inclusive na manufatura (DE BARBA JR., 2014). 
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Figura 2.1: Ciclo de vida de um produto baseado no conceito do berço ao berço (DE BARBA 

JR., 2014, p.26). 

 

Pode-se afirmar que, neste aspecto, é adequado ampliar o conceito de produto para o 

de sistema-produto, uma vez que existe a necessidade de projetar, conjuntamente, os demais 

elementos do sistema de produção e consumo, o que inclui a tecnologia, os processos, o 

negócio e os serviços relacionados (MARX; PAULA, 2011). 

O contexto de um produto sustentável passa pelos seguintes questionamentos (ORR, 

2002): 

 Este produto é realmente necessário? 

 Pode ser considerado ético em quais aspectos? 

 Quais os impactos para a sociedade? 

 Pode ser considerado um produto socialmente justo? 

 É passível de reparos ou reutilização? 

 Quais os custos e impactos durante sua vida útil? 

 É possível torná-lo melhor? 

Com a abordagem do ciclo de vida do sistema-produto e observando as respostas destas 

perguntas desde a concepção, pode-se afirmar que um produto está orientado à 

sustentabilidade. 
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2.3 Desenvolvimento de produtos sustentáveis 

Pode-se considerar o produto de uma empresa como a representação de suas 

capacidades técnicas e principalmente de entendimento do seu cliente e mercado, 

demonstrando sua competência em converter ideias, conceitos e percepções em algo concreto 

(TONOLLI, BRODBECK; COSTA, 2011). O Processo de Desenvolvimento de Produtos 

(PDP) situa-se, portanto, na interface entre a estratégia de operação da organização e as 

necessidades de seu mercado (MUNDIM et al., 2002). 

Desenvolver produtos constitui-se em uma tarefa complexa e decisiva para as 

empresas, requerendo definição de objetivos estratégicos e uso intensivo de tecnologias. O 

PDP contempla as atividades de criação, planejamento, construção, testes e otimização, 

tratando desde informações e requisitos técnicos, até mesmo objetivos estratégicos e de 

mercado (ROZENFELD et al., 2006). 

Existem diversas abordagens para o PDP, como por exemplo: design, engenharia 

simultânea, sistema de stage gates, funil de desenvolvimento, Desenvolvimento Integrado de 

Produto (DIP), Product Based Business (PBB), entre outros (EL MARGHANI, 2010). 

Cada modelo de PDP possui sua estrutura, com suas técnicas e frameworks para o 

desenvolvimento, baseados, principalmente, no projeto linear com a estrutura tradicional 

apresentado na Figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2: Processo sequencial de desenvolvimento de produto (ROZENFELD et al., 2006). 
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Os diferentes modelos de PDP possuem um número variado de fases com pontos de 

decisão ao longo do processo, mas estão agrupados, no geral, em três macrofases: plano de 

projeto e levantamento de informações, projeto do produto e fabricação e produção e 

acompanhamento do produto (EL MARGHANI, 2010). 

A fase inicial do processo de desenvolvimento de produtos, estabelecida como pré-

desenvolvimento para autores, tem diferentes etapas e características conforme cada método, 

mas é reconhecida como fase chave, principalmente nas abordagens que utilizam conceitos de 

design, aprofundamento no entendimento do mercado e interação com o usuário e demais 

atores envolvidos no ciclo de vida do produto (SANT’ANNA, 2013). 

O DIP, por exemplo, surgiu como uma estratégica para reduzir o retrabalho na fase 

pós-desenvolvimento dado que integra aspectos importantes do produto na sua fase de 

desenvolvimento (BACK; OGLIARI; DIAS, 2008). 

O aprimoramento do desenvolvimento de produtos para contemplar as questões de 

sustentabilidade caracteriza-se como uma das questões mais importantes dos processos 

relacionados ao DIP. Nos sistemas convencionais de PDP, as dimensões ambientais, 

econômicas e sociais sempre estiveram indiretamente elencadas, porém antecipar estas 

questões de forma clara e sistêmica é fundamental para o desenvolvimento de produtos de 

fato sustentáveis (BACK; OGLIARI; DIAS, 2008). 

Tratando-se de design, pode-se afirmar que quando os conceitos de sustentabilidade 

estão em pauta, tende-se a uma grande harmonia entre as intenções e o alcance dos objetivos 

por meio do desenvolvimento aplicado, preservando toda a diversidade envolvida (SOUZA, 

2007). 

A complexidade do PDP sustentável deve-se, em grande parte, ao volume de 

informações que servem de entrada para o projeto de um novo produto. Entre essas 

informações estão as demandas dos diversos stakeholders, além de fatores políticos, 

tecnológicos, sociais, ambientais e econômicos (BAXTER, 1996; MARX, 2009). 

Compreender, traduzir e balancear as necessidades desses stakeholders é fundamental para 

evitar problemas decorrentes da deficiência no levantamento dos respectivos requisitos e da 

consequente definição inadequada do produto (MARX; PAULA, 2011). 

A evolução da abordagem de sustentabilidade para um enfoque estratégico e mais 

abrangente limita o uso de métodos de PDP adaptados apenas com a inclusão de requisitos de 

sustentabilidade, visto que se limitam, geralmente, ao desenvolvimento físico do produto 
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(MARX, 2009). Há, portanto, a necessidade de utilização de ferramentas e métodos 

específicos com antecipação de questões sociais, econômicas, tecnológicas e ambientais desde 

a concepção inicial do produto, ampliando o volume de premissas, requisitos e restrições a 

serem tratadas desde as fases iniciais do PDP. 

Existem diversos métodos e ferramentas para desenvolvimento de produtos 

sustentáveis inovadores ou não. Sob uma visão geral, de acordo com a abordagem utilizada, 

estas ferramentas podem ser categorizadas (BAUMANN; BOONS; BRAGD, 2002). 

A Figura 2.3 apresenta as principais ferramentas utilizadas para desenvolvimento de 

produto com foco ambiental, considerando o grau de complexidade de aplicação e o tipo de 

informação utilizada. No geral, as ferramentas podem ser utilizadas isoladamente, ou ainda, 

podem ser utilizadas concomitantemente com outras, dado que cada método geralmente tem 

um âmbito e fase diferente de aplicação (SHELDRICK; RAHIMIFARD, 2013). 

 

 

Figura 2.3: Classificação das principais ferramentas de desenvolvimento de produtos 

orientados ao meio ambiente (nível de dificuldade x tipo de dados de entrada). Adaptado de 

Sheldrick e Rahimifard (2013, p. 37). 

 

As ferramentas das pesquisas com foco em sustentabilidade de produtos são, 

geralmente, apresentadas de uma forma conceitual, com aplicação em casos particulares, sem 

declarar especificamente como estas ferramentas se encaixam no PDP e em qual fase do 

processo devem ser utilizadas efetivamente (BAUMANN; BOONS; BRAGS, 2002). 



27 

 

 

 

Vale ressaltar ainda, que as ferramentas de desenvolvimento de produto sustentável 

são geralmente para a fase de detalhamento e desenvolvimento tecnológico, havendo uma 

oportunidade na concepção de modelos específicos e ferramentas para as fases iniciais, 

considerando o alto impacto e criticidade destas fases (MARX, 2009). 

Para implementação de um modelo de sustentabilidade em PDP, Manzini e Venzolli 

(2002) afirmam que é necessário que haja efetividade no processo, de forma estratégica, e 

para isso é preciso considerar um novo radicalismo, não apenas visando o redesign dos 

produtos existentes, mas também o desenvolvimento de produtos mais duráveis e com 

tecnologia, a mudança comportamental saindo da mera aquisição de produtos para a utilização 

efetiva de sistemas e serviços e também um esforço progressivo para consumir menos. 

As primeiras metodologias utilizadas neste contexto focavam, exclusivamente, no 

aspecto ambiental, por exemplo: design ecológico, green design, ecologia industrial, eco 

design e principalmente o Design for Environment (DfE), ou ainda algumas variações como o 

Design for Recycle (DfR) (MARX, 2009). 

O DfE utiliza-se da antecipação das questões ambientais de todo o ciclo de vida do 

produto durante a sua fase de desenvolvimento. Possui uma matriz de referência que calcula 

os impactos do produto conforme análises preliminares. Utiliza-se de práticas orientadas ao 

reuso de materiais, reciclabilidade, eficiência energética na produção, remanufatura, visando à 

otimização de recursos e redução do impacto (BIRCH; HON; SHORT, 2012). 

Este método pode ser combinado com outras estratégias de gestão ambiental e tem um 

papel importante nos modelos de produção sustentável, auxiliando a tomada de decisão de 

gestores e equipe técnica envolvida no desenvolvimento. 

Mais amplo que o DfE é o conceito de Design for Sustainability (DfS), pois antecipa 

de forma combinada os aspectos ambientais, econômicos e sociais de um 

produto/processo/sistema durante a sua fase de desenvolvimento, na qual são definidas as 

principais características do produto a serem consideradas para a empresa (DIEHL; BREZET, 

2004). 

O DfS está fundamentado no DIP, enfatizando à escolha adequada de matéria-prima e 

fontes de energia, redução no consumo de materiais e energia, otimização de recursos e etapas 

de produção, maior durabilidade, confiabilidade, facilidade de uso, desmontagem e 

reciclagem, e sobretudo, atendimento às expectativas da sociedade quanto à qualidade, ética e 

impactos dos produtos e processos industriais (MAZINI; VAZZOLI, 2002). 
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Manzini e Vezzoli (2002) sugerem que as empresas devem iniciar a sua estratégia de 

DfS pelo redesign de seus produtos existentes com consequente atualização baseada em 

inovação tecnológica, visando as melhorias estabelecidas na prática do método. Para esta 

etapa é importante utilizar ferramentas de avaliação de produtos, como Life Cycle Assessment 

(LCA), Life Cycle Costing (LCC), Social Life Cycle Assessment (SLCA) e, englobando 

diversos pilares o Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA). 

No entanto, para alcançar os padrões de sustentabilidade é preciso dar continuidade à 

estratégia, estabelecendo e consolidando novos padrões de consumo, o que está atrelado à 

educação e estilo de vida das pessoas. A empresa deve utilizar o desenvolvimento de produtos 

sustentáveis com uma abordagem sistêmica e como atividade reguladora dos processos 

dinâmicos de mudanças dos sistemas envolvidos na extração de matéria-prima, manufatura, 

uso, reuso, reciclagem, transportes etc. (MANZINI; VAZZOLI, 2002). 

Produtos sustentáveis, desenvolvidos com base no DfS, possuem uma grande 

quantidade e diversidade de requisitos, maiores que os produtos tradicionais, que nem sempre 

estão plenamente esclarecidos durante a sua fase de desenvolvimento, podendo aumentar 

custos e necessitando de uma gestão e estruturação eficiente para assegurar que todas as 

dimensões de sustentabilidade tenham sido atendidas (MARX, 2009). 

De forma geral, verifica-se que, frequentemente, as estratégias e requisitos de 

desenvolvimento de produto sustentável são ponderados, aplicados e testados de forma tardia, 

durante seu desenvolvimento físico ou produção piloto. Isso reduz, consideravelmente, a 

eficácia do DfS e impede o aproveitamento de todo o potencial do processo nas fases iniciais. 

Métodos futuros de desenvolvimento sustentável precisam oferecer melhorias 

transformacionais, incluir a sustentabilidade nas considerações desde o início da fase de 

conceito. Para fazer isso, é preciso criar uma sobreposição proposital entre as considerações 

de sustentabilidade e as demais fases do projeto, conforme apresentado na Figura 2.4. 

Sheldrick e Rahimifard (2013) afirmam que objetivo final de empresas e sociedade 

será realizar o processo de DfS de maneira holística, integrada, inerentemente sustentável. 



29 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Evolução para o processo de design sustentável. Adaptado de Sheldrick e 

Rahimifard (2013, p. 39). 

 

Os diversos aspectos de sustentabilidade e todos os critérios que fazem parte de projetos 

de produtos com este foco são tratados por empresas e profissionais a partir de seus 

entendimentos prévios, com a sua formação acadêmica e experiências em geral. As 

metodologias ativas de aprendizagem podem ser abordadas como estratégias alternativas para 

promoção destas experiências conectadas ao processo educacional e para avaliação de 

condições e informações que estes profissionais possuem e utilizam como referência. 

 

2.4 Design, ideação e criatividade 

“Design é projeto”, diz a frase habitual, no entanto, possui diversas dimensões 

conforme modelo adotado e amplitude de aplicação: tratado como método ou processo, 

focado no fazer ou no pensar (SANT’ANNA, 2013). 

Para Norman (2006) design é mais do que a forma e especificação de alguma coisa, é 

um ato de comunicação, que transmite a essência da operação do sistema, do objeto e dos 

processos a eles atrelados e implica o conhecimento do público e contexto para o qual ele foi 

criado. 

Sant’Anna (2013) apresenta as definições de design, conforme determinadas 

dimensões: 
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 Definição genealógica-processual: Design é uma síntese de variáveis contextuais por 

meio de processos analíticos; 

 Definição mentalista-processual: Design é uma síntese baseada em modelos mentais 

por meio de processos analíticos; 

 Definição ontológica-fenomenológica: Design é uma atividade de indivíduos sócio-

históricos por meio de experiências situadas; 

 Definição dinâmica-enativa: Design é uma ação estruturada em sistemas dinâmicos 

por meio de acoplamentos estruturais. 

A habilidade de síntese é fundamental no processo do design e pode estar realizada 

com base em variáveis contextuais ou modelos mentais, mas é relevante também ressaltar que 

o design trata-se de algo aplicável, ativo, ou seja, uma ação estruturada ou atividade que 

envolve indivíduos e sistemas dinâmicos (SANT’ANNA, 2013). 

De forma genérica, o processo de design inicia-se no levantamento de informações, 

passa pela geração e seleção de hipóteses, geração e experimentação de alternativas, 

culminando com uma solução para a problemática inicial por meio de análise e síntese em 

uma equação que envolve arranjos produtivos e variáveis diversas: ambientais, econômicas, 

estéticas, políticas, sociais etc. (SANT’ANNA, 2013). 

Estas análises e sínteses podem ser realizadas de diversas maneiras e a escolha pela 

abordagem a ser utilizada depende, diretamente, dos envolvidos. Pode-se citar métodos mais 

intuitivos como o proposto por Munari (1981) ou o design thinking (BROWN, 2010), ou mais 

estruturados como os design methods com utilização técnicas computacionais ou com técnicas 

estruturais e ainda aqueles métodos aplicados como o Human-Centered Design, que foca em 

uma abordagem totalmente direcionada ao usuário, que, por exemplo, possuem kits de guias 

que podem ser adquiridos pela internet (IDEO, 2015).  

Uma tendência neste meio, são os métodos ligados ao movimento maker e à busca por 

uma independência neste processo, com a mensagem que o design pode ser entendido como 

uma atividade pluralmente humana (SANT’ANNA; FRANÇA, 2006). Pode-se citar o grupo 

de designers, que se intitula DIY (Do It by Yourself), e acabou agregando adeptos ao faça-

você-mesmo, estruturando uma abordagem do pensar, fazer, usar. Há ainda o modelo de 

design proposto por Sant’Anna (2013), denominado design sem designer que se baliza pela 
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produção de sentido, embasada em generalidade e abordagem cognitiva, em sistemas 

dinâmicos por meio de ações estruturantes que desencadeiam transformações estruturais. 

Cada uma das abordagens possui suas peculiaridades e ênfases, assim como os 

métodos mais amplos de desenvolvimento de produto. Neste caso, para estas fases 

preliminares do desenvolvimento, os métodos precisam ser capazes de orientar, porém não 

limitar os potenciais criativos dos envolvidos, designers ou não (SANT’ANNA; FRANÇA, 

2006). 

A geração de alternativas é a fase específica de ideação que ocorre em qualquer 

processo e desenvolvimento de produto. No contexto do design, estas etapas tem uma maior 

ênfase para o processo criativo e de consideração do usuário. 

As ideias podem surgir das mais diversas fontes e contextos. Existem várias fontes 

conhecidas e utilizadas para geração de ideias. As técnicas aplicadas mais comuns são: 

brainstorming, grupos de discussão, questionários, pesquisas de satisfação etc. As ideias de 

novos negócios podem se originar na observação de deficiências e observação de tendências, 

identificação de necessidades, busca por novas aplicações, hobbies, canais de distribuição, 

cumprimento de legislações e trabalhos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) 

(BARBIERI, ÁLVAREZ, CAJAZEIRA, 2008). 

Neste contexto, um dos métodos focados na etapa de geração de ideais é o design 

thinking, que está baseado no pensamento convergente e divergente. O pensamento divergente 

existe no sentido de multiplicar as opções para criar escolhas e o pensamento convergente é 

complementar, visando direcionar para um único resultado baseado em parâmetros 

estabelecidos (BROWN, 2010). Este conceito de criar opções e fazer escolhas está 

representado na Figura 2.5. 
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Figura 2.5: Representação gráfica do pensamento convergente e divergente (BROWN, 2010, 

p.63). 

 

Brown (2010) afirma que ao testar ideias comparando-as umas com as outras, são 

maiores as chances de o resultado ser mais ousado, mais atrativo e mais atraente, o que 

corrobora com uma afirmação de Linus Pauling citada por Brown (2010, p. 63): “para ter uma 

boa ideia, você antes precisa ter muitas ideias”. 

O design thinking é definido por Brown (2010) como uma abordagem à inovação 

poderosa, eficaz e amplamente acessível, com possibilidade de integração de todos os 

aspectos do negócio e da sociedade baseada no método de pensar dos indivíduos e equipes, 

considerando que podem utilizar o método para gerar ideias inovadoras que sejam 

implementadas e que, portanto, façam a diferença. 

A abordagem da forma de pensar dos designers e as estratégias do design thinking 

estão relacionados à sustentabilidade desde o início de sua discussão. Papanek (1971), um dos 

precursores dos conceitos utilizados no design thinking, defendia o design social e 

ecologicamente correto, enfatizando o direcionamento de esforços para a produção de 

produtos úteis, bem fabricados e principalmente que não representassem risco para seus 

usuários e para a sociedade como um todo. 

Os diferentes métodos e processos envolvidos na geração de ideias de produtos 

sustentáveis com os diversos aspectos de sustentabilidade e todos os critérios que fazem parte 

de projetos de produtos com este foco são tratados por empresas e profissionais a partir de 
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seus entendimentos prévios, com a sua formação acadêmica e experiências em geral. As 

metodologias ativas de aprendizagem podem ser abordadas como estratégias alternativas para 

promoção destas experiências conectadas ao processo educacional e para avaliação de 

condições e informações que estes profissionais possuem e utilizam como referência. 

 

2.5 Metodologias ativas de aprendizagem 

Metodologias ativas no sistema ensino-aprendizagem são baseadas na busca por 

melhores estratégias para abordagem de conteúdo de forma alternativa, visando atingir de 

forma eficiente um maior número de envolvidos (RIBEIRO, 2007). 

Pode-se afirmar que as metodologias ativas estão estruturadas no desenvolvimento do 

processo de aprender, utilizando experiências reais ou simuladas, visando às condições de 

solucionar, com sucesso, desafios advindos das atividades essenciais da prática social, em 

diferentes contextos (BERBEL, 2011). 

Uma das metodologias ativas que vem sendo utilizadas é a metodologia da 

problematização. Esta tem uma formulação que enfatiza a percepção de que os problemas 

partem de um cenário real em que educação e investigação temática são momentos de um 

mesmo processo (CIRINO; RIZZATO apud DECKER; BOUHUIJS, 2009). 

Pode-se considerar como uma estratégia pedagógica que apresenta aos estudantes 

situações significativas e contextualizadas no mundo real. Ao docente, mediador do processo, 

compete proporcionar recursos, orientação e instrução, à medida que eles desenvolvam seus 

conhecimentos e habilidades na resolução de problemas (MAYO et al., 2013). 

A metodologia de problematização está baseada na aplicação do método de ensino-

aprendizagem sistematizado em forma de arco, chamado de “arco de Maguerez”, conforme 

apresentado na Figura 2.6 (DECKER; BOUHUIJS, 2009). 
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Figura 2.6: Representação do método de ensino aprendizagem no esquema de arco 

(BORDENAVE apud DECKER; BOUHUIJS, 2009, p. 182). 

 

O arco representa o caminho a ser percorrido: iniciando na observação da realidade e 

declaração do problema, indicação dos pontos mais importantes do contexto, verificação e 

elaboração de descrição causa-efeito, geração de soluções para a questão e aplicação na 

realidade para a verificação da eficácia da proposta (BERBEL, 2011). 

A metodologia de problematização, com suas atividades e ações de participantes e 

mediadores, permite ampliação de abrangência de observações e ainda discussões 

aprofundadas sobre aspectos intrínsecos de problemas e soluções. Propor novas perguntas e 

outros desafios onde prevaleça a cultura do compartilhar e o incentivo à reflexão coletiva 

contribui para potencializar o conhecimento, buscar criar caminhos e problematizações que 

reinventem/produzam uma construção de saberesfazeres
3
, num cotidiano cheio de 

possibilidades (ROBERS, 2013). 

De maneira geral, a metodologia de problematização, mais que uma estratégia de 

ensino-aprendizagem, representa uma oportunidade de ativação para construção de 

conhecimento, conforme preconiza Foucault (1984, p. 13): 

De que valeria a obstinação do saber se ele assegurasse apenas a aquisição dos 

conhecimentos e não, de certa maneira, e tanto quanto possível o descaminho 

daquele que conhece? Existem momentos na vida onde a questão de saber se se pode 

                                                 
3
 A escrita com as palavras agrupadas é adotada por pesquisadores das áreas de estudo de educação e 

cotidiano e vem da necessidade de expressar que esses processos acontecem juntos, coexistem, 

aproximam, entrelaçam e ampliam os sentidos das palavras. (ROBERS, 2013). 
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pensar diferente do que se pensa, e perceber diferentemente do que se vê, é 

indispensável para continuar a olhar ou a refletir. 
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3 Estudo de Caso 

Nesta pesquisa, o estudo de caso visou analisar o processo de geração de ideias de 

produtos sustentáveis, para identificar características do método tácito adotado pelas pessoas 

quando não existia uma obrigatoriedade do uso de técnicas específicas. A intenção é levantar 

o que as pessoas pensam, utilizam como ferramentas e o que estabelecem como premissas, 

requisitos e restrições de fato, independente de frameworks e ferramentas existentes. 

Este estudo de caso foi desenvolvido como uma pesquisa prospectiva, com o 

envolvimento de grupos pequenos para observação e coleta de dados. Trata-se de um estudo 

de caso múltiplo, visando generalizações analíticas e não estatísticas (YIN, 2014). 

A Figura 3.1 apresenta o fluxo de realização de um estudo de caso, considerando a 

iteratividade do processo, dadas as necessidades de ajuste para potencializar as observações e 

obtenção de informações (YIN, 2014). 

 

 

Figura 3.1: Processo iterativo de realização de um estudo de caso (YIN, 2014, p. 1). 

 

3.1 As questões do estudo de caso 

Esta pesquisa visa comparar a fase de ideação para desenvolvimento de produto 

sustentável no método tácito com outros métodos já consolidados na literatura, e este estudo 

de caso é focado em conhecer o método tácito. Desta forma, pode-se estabelecer como 

questão: 
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 Como as pessoas pensam, sistematizam e estabelecem critérios para gerar ideias 

objetivando desenvolver produtos sustentáveis? 

 

3.2 Modelo aplicado 

Com o intuito de observar e coletar informações durante o processo de ideação foi 

necessário provocar este desenvolvimento, adotando um método para tal. O estudo foi 

realizado em um contexto acadêmico pela possibilidade de ativação e mobilização coletiva 

dentro de um volume de controle. A experiência desenvolveu-se em um contexto real, dentro 

de acontecimentos contemporâneos e os fenômenos observados estão diretamente 

relacionados aos participantes do estudo. 

A ativação para geração de ideias de produtos sustentáveis inovadores foi realizada a 

partir de metodologias ativas de aprendizagem, especificamente com a metodologia de 

problematização conforme descrito no item 2.4. 

A Figura 3.2 apresenta o modelo aplicado com uma combinação principal de duas 

atividades: alinhamento de conceitos por meio de apresentações expositivas e dinâmicas de 

problematização para a geração de ideias em grupos. A duração deste estudo de caso foi de 

cinco meses, sendo aproximadamente um mês para cada parte apresentada na figura e um mês 

para análise e fechamento. 

 

 

Figura 3.2: Fluxo de ações da captação de dados do estudo de caso. 

 

O objetivo da apresentação de conceitos foi nivelar as informações entre os 

participantes para que não houvesse disparidade de entendimento durante a etapa de geração 

de ideias. Foram apresentados os seguintes conceitos: 
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 Sustentabilidade: uma abordagem ampla, com as definições e o histórico, definindo 

como referência o conceito de sustentabilidade que engloba os pilares ambiental, 

econômico, tecnológico e social e também apresentando que pode haver aspectos 

complementares conforme cada caso. A sustentabilidade de produtos e processos foi 

tratada como parte de uma visão do ciclo de vida como um todo, considerando o 

conceito do berço ao berço; 

 Desenvolvimento de produto sustentável: visão de técnicas gerais de 

desenvolvimento de produtos e ideação de tema tratado com base nos princípios para 

desenvolvimento de produto de forma integrada, com a apresentação de alguns 

métodos e suas ferramentas utilizadas como o DfE e o DfS, com o uso de frameworks 

e matrizes de referência. Além disso, foram apresentados casos reais de indústrias que 

utilizam estas técnicas; 

 Avaliação de sustentabilidade: além de técnicas para desenvolver produtos 

sustentáveis, processos para avaliação de sustentabilidade de produtos existentes 

também são necessários. Foram apresentados alguns métodos de avaliação para cada 

pilar de sustentabilidade, como LCA, LCC e SLCA, além de métodos que integram 

todas as dimensões como o LCSA e o índice de sustentabilidade. A avaliação de 

sustentabilidade é utilizada para melhoria contínua de produtos e os seus critérios 

servem de base para o desenvolvimento de novos produtos. Para verificar a aplicação 

deste conceito, os participantes fizeram uma pesquisa de casos reais de aplicação na 

indústria. 

A partir de então, os participantes dividiram-se em grupos para realização da atividade 

de problematização. Cada ciclo corresponde a uma sequência de coleta e análise de dados. 

Para esta ação, receberam um desafio que os posicionavam em um contexto industrial, 

visando buscar soluções de novos produtos, com tecnologia e modelo de negócios definidos, 

dentro de um determinado cenário: 

 Ciclo 1: crise hídrica para as indústrias de São Paulo/SP, considerando as restrições 

deste Estado e as questões governamentais. 

 Ciclo 2: necessidade de eficiência energética, considerando o conceito de “Indústria 

4.0”, a indústria do futuro, baseada em otimização, agilidade e inovação. 

Durante as fases de problematização, os participantes tiveram total liberdade para 

utilização de ferramentas de desenvolvimento de produto, sustentabilidade e inovação. 
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Para compartilhamento e exposição das ideias geradas realizaram um elevator pitch
4
 

(discurso de elevador) com a utilização do Business Model Canvas
5
 (BM Canvas), 

identificando, principalmente, a proposta de valor da ideia e o problema ao qual está 

relacionada. 

Este estudo foi dividido em dois ciclos de observações para permitir comparar a visão 

dos participantes com conteúdo inicial e mais aprofundado posteriormente e, também, 

possibilitar melhorias na definição do contexto e estratégias de coleta de informações. 

 

3.3 As unidades de análise 

O estudo foi desenvolvido com profissionais da área técnica com potencial de atuação 

na indústria ou na academia com pesquisa aplicada. O Instituto Tecnológico de Aeronáutica 

(ITA) foi o ambiente de aplicação do estudo de caso. Esta investigação desenvolveu-se no 

contexto da componente curricular de sustentabilidade em processos de fabricação. As 

dinâmicas e temáticas propostas são pertinentes à ementa da componente curricular e visam, 

ainda, promover nos alunos competências como a criatividade, habilidade de solução de 

problemas, visão de ciclo de vida de produtos, entre outras. 

Foram considerados grupos de até 4 participantes em duas turmas: uma turma com 

alunos que estão na iminência de tornarem-se engenheiros (graduação) e outra turma com 

alunos que acabaram de iniciar a trajetória em pesquisa para mestrado ou doutorado (pós-

graduação). As turmas participaram dos dois ciclos de análises. 

 Turma de graduação – 20 alunos civis e militares do curso de engenharia mecânica. 

Características: os alunos estão no último ano da graduação. No geral, dedicam-se 

integralmente às aulas e têm pouca experiência na indústria e no processo de 

desenvolvimento de produtos. 

Casos especiais: - um aluno é empreendedor e possui uma startup; 

     - um aluno militar é capitão – patente superior a todos os demais; 

                                                 
4
 Elevator pitch: O discurso de elevador é uma técnica conhecida para apresentação ágil de informações. 

A estratégia é enfatizar os pontos mais relevantes da questão tratada, o que poderia ser dito durante o 

movimento de um elevador até determinado andar, promovendo o interesse para posterior 

aprofundamento. 
5
 Business Model Canvas (BM Canvas) é um quadro que possui uma linguagem comum para descrever, 

visualizar, avaliar e alterar modelos de negócios com foco em inovação (OSTERWALDER; PIGNEUR, 

2011). 
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     - um aluno trabalhou com projetos de novas peças mecânicas. 

 Turma de pós-graduação – 40 alunos civis de diversas idades e formações. 

Características: aproximadamente 50% dos alunos estão iniciando a pós-graduação. 

Alguns estão fazendo apenas uma disciplina isolada para contabilizar créditos e os 

outros já indicaram que pretendem desenvolver trabalhos na linha de sustentabilidade. 

A maioria dos alunos não realizou a graduação no ITA e a turma possui alunos com 

experiência industrial e de mercado. 

Casos especiais: - um aluno é profissional da área ambiental de uma grande empresa; 

     - um aluno atua com consultoria na área ambiental; 

     - um aluno é empreendedor e possui uma startup; 

     - alguns alunos ainda estão na graduação e optaram pela disciplina 

por questões de disponibilidade e horário; 

 - quatro alunos trabalham em projetos de inovação, atuando em 

pesquisa aplicada com indústrias e empreendedores no Centro de 

Competência em Manufatura (CCM-ITA). 

 

3.4 As proposições de estudo 

Algumas suposições iniciais foram estabelecidas no intuito de orientar as observações 

e verificar sua veracidade ao longo do estudo de caso. Para isso, considerou-se um grupo de 

alunos que tem a intenção de desenvolver um produto inovador para resolução de 

determinadas questões de sustentabilidade. A suposição é que estes alunos: 

 estabelecem critérios para indicação de sustentabilidade conforme seu mindset
6
 e 

experiências prévias; 

 têm dificuldade de vislumbrar o ciclo de vida do produto e o contexto no qual está 

envolvido para inferir sobre sua sustentabilidade; 

 definem o conceito de sustentabilidade com uma visão de um ou dois pilares, 

principalmente, no contexto ambiental ou econômico; 

                                                 
6
 Mindset: inclinação ou hábito; atitude mental fixa ou direcionamento de pensamento e comportamento 

baseado em estruturas mentais prévias; está ligado à inteligência e ponto de vista individual, que 

provocam uma disposição determinante para interpretações e respostas do indivíduo (DWECK, 2014). 
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 geram melhores resultados quando trabalham com desafios específicos de 

sustentabilidade com um contexto definido, como forma de ativação; 

 não utilizam, plenamente, os frameworks existentes que guiam o processo de 

desenvolvimento de produtos sustentáveis, como o DfS. 

 

3.5 Coleta dos dados e análise 

Em estudos de caso é recorrente a utilização de diversas fontes de dados. As 

evidências se complementam entre si e nenhuma delas possui uma vantagem indiscutível 

sobre as demais (YIN, 2014). 

A coleta de dados nesta investigação foi realizada por meio da observação do 

participante e dos formulários de avaliação de cada fase. 

Bogdan e Biklen (1994) afirmam que em um estudo de caso o processo de análise de 

dados envolve o trabalho com os dados, a sua organização, divisão em unidades 

manipuláveis, síntese, procura de padrões, descoberta dos aspectos importantes e do que deve 

ser aprendido e a decisão sobre o que vai ser transmitido aos outros. 

Neste sentido, as descrições das observações foram detalhadas com o relato e registro 

fotográfico das evidências que suportam a interpretação. Os dados dos formulários foram 

analisados e estabelecidos como fonte de dados quantitativos para análise da frequência de 

afirmações similares, indicando tendências principais. 

Com isto, as informações levantadas foram organizadas em cada etapa da fase inicial do 

processo de desenvolvimento de produto sustentável, estabelecendo o modelo lógico do 

método tácito de ideação apresentando os eventos, critérios e ponderações de forma 

encadeada. 
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4 Análise dos Dados e Discussões 

Segundo Miguel (2007) o objetivo maior da condução de um estudo de caso é a 

contribuição para a teoria vigente, seja para a proposição de uma nova teoria, extensão da 

teoria vigente ou de seu refinamento. Esta pesquisa está pautada no entendimento de quais os 

conceitos, estrutura de pensamento e técnicas adotadas para a fase de ideação no 

desenvolvimento de produto sustentável e como este método tácito se aproxima das técnicas 

de referência, visando identificar oportunidades de melhoria para tornar estes métodos e 

ferramentas mais simples, práticos e aplicáveis, no sentido de ampliar sua utilização. 

A análise das informações e registros ocorreu simultaneamente com a coleta de dados, 

o que foi significativo no direcionamento de atividades e permitiu delinear as questões 

propostas no formulário de avaliação para conhecer a opinião dos participantes sobre os 

pontos mais importantes da ideação e também acompanhar o desenvolvimento ao longo do 

processo. 

O questionamento principal do estudo de caso foi: como as pessoas pensam, 

sistematizam e estabelecem critérios para gerar ideias objetivando desenvolver produtos 

sustentáveis? 

A partir deste, foram estabelecidas as proposições iniciais do estudo de caso com a 

suposição que os alunos que tem a intenção de desenvolver um produto inovador para 

resolução de determinadas questões de sustentabilidade. 

As questões levantadas para a avaliação visaram validar ou refutar estas proposições e 

agregadas às observações e registros das atividades, poderiam responder ao questionamento 

do estudo e subsidiar com informações para comparações com os métodos existentes. As 

perguntas realizadas foram: 

 Quais os pontos do desafio que ativaram a geração de ideias no grupo? 

 Quais os métodos e ferramentas utilizados? 

 Qual o conceito de sustentabilidade adotado pelo grupo? 

 Como validaram a sustentabilidade da ideia? 

 Quais as restrições para esta validação? 

 Considerando uma escala de 1 a 5, qual o nível de sustentabilidade da proposta? 
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 Quais os critérios adotados para esta definição? 

Com base no desenvolvimento das atividades em sala de aula, a aplicação deste estudo 

de caso pode ser dividida em quatro fases que não necessariamente ocorreram para todos da 

mesma forma. Em alguns casos, foram concomitantes ou sequenciais para outros. Os dados e 

resultados estão organizados neste capítulo, nas seguintes fases: conceitos, desafio, solução e 

sustentabilidade. 

 

4.1 Fase A: Conceitos 

Inicialmente, os participantes foram introduzidos ao tema e a proposta do estudo de 

caso, podendo sugerir novas abordagens e temáticas relevantes. 

Quando questionados sobre o conceito de sustentabilidade, alguns participantes da 

turma de graduação afirmaram não saber exatamente do que se tratava, mas entendem que se 

trata de um tema atual que está diretamente relacionado a questões ambientais. Enfatizaram a 

necessidade de posicionamento no contexto e também em questões reais. Os trechos abaixo se 

referem a comentários dos participantes registrados durante os encontros de alinhamento 

(informação verbal)
7
: 

 Sustentabilidade é um conceito muito complexo; 

 Não dá para pensar em sustentabilidade sem um contexto; 

 O que é sustentabilidade para minha empresa pode não ser para as demais; 

 Seria interessante abordar desafios relacionados a problemas atuais; 

 É preciso ter um foco. 

 

Para realizar o desenvolvimento de produtos, conceitos iniciais são fundamentais para 

estabelecer a base com as informações e estratégias para o trabalho. 

Os encontros de apresentações de conceitos para alinhamento ocorreram antes do 

início de cada ciclo de problematização, conforme apresentado na Figura 3.2. A divisão das 

                                                 
7
 Comentários registrados pela autora durante discussão com as turmas sobre o conceito de 

sustentabilidade e o alinhamento inicial para as atividades a serem desenvolvidas. 
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apresentações em duas partes deu-se com o objetivo de não tornar a aplicação cansativa para 

os participantes. 

Observou-se que, durante estes encontros, cada turma comportou-se de forma 

diferente: os participantes da turma de graduação mantinham-se calados e pouco 

participativos, apenas respondendo perguntas quando questionados e a turma de pós-

graduação envolveu-se em discussões e questionou assuntos básicos para estabelecer o 

conceito de sustentabilidade de forma mais clara, de acordo com o que já conheciam, usando 

exemplos de seu cotidiano. 

As principais ferramentas para desenvolvimento de ideias de produtos sustentáveis 

foram apresentadas, tanto técnicas gerais de ideação, como o design thinking, quanto 

estratégias específicas para produtos sustentáveis, como o DfS, que foram abordadas com 

mais tempo e de forma mais enfática. Outras técnicas complementares de avaliação de 

produtos sustentáveis também foram apresentadas, no intuito de auxiliar na validação dos 

produtos e melhoria, estabelecendo critérios de análise, como o LCA e o índice de 

sustentabilidade. 

 

4.2 Fase B: Desafio 

Para ativação da geração de ideias, os grupos receberam um desafio em cada ciclo de 

problematização. O desafio funcionou como partida do processo, promovendo a motivação 

com os fatores críticos que caracterizaram uma problemática, suas oportunidades e 

estabelecendo as orientações chaves para desenvolvimento destas propostas. 

O contexto geral de cada um dos desafios foi estabelecido com base em circunstâncias 

reais vivenciadas pelas indústrias nos anos de 2014 e 2015, considerando as sugestões dos 

próprios participantes para abordagem de temas atuais como ativadores do processo de 

desenvolvimento. 

O conteúdo foi elaborado no intuito de direcionar, mas não limitar a geração de ideias 

dos participantes. Foram orientados a considerar o contexto como um todo e entender as 

questões envolvidas para, a partir de então, gerar ideias. Os participantes receberam cada 

texto apresentado abaixo nos respectivos ciclos de problematização. 

 Tema do Ciclo 1: Você, como gerente responsável pela área de sustentabilidade, foi 

convocado para uma reunião emergencial com o diretor estratégico. A pauta trata do 
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racionamento de água e posição da empresa diante do governo. O diretor está 

explicando que o Brasil, hoje, vivencia uma grande preocupação devido à queda no 

volume de água de seus reservatórios e, consequentemente, à 

possibilidade/necessidade de redução da utilização de água, especialmente nas 

indústrias. A região de sua empresa, estado de São Paulo, encontra-se agora diante de 

novos desafios e oportunidades com a mudança dessa realidade e são urgentes às 

demandas políticas e administrativas a respeito deste tema.  Assim, qual é a sua 

proposição de racionalização de água ou sua proposição de novos produtos que 

tenham essa visão? Qual a problemática que o produto soluciona e qual(is) sua(s) 

proposta(s) de valor? 

 Tema do Ciclo 2: O diretor estratégico da empresa, ao ler um artigo de revista sobre a 

Indústria 4.0, ficou surpreso com a questão de eficiência energética diante das 

informações demonstradas. Ele então recorreu a você e sua equipe, solicitando uma 

solução para otimizar o uso de energia em toda a organização, tanto na estrutura em 

geral como na produção, com foco no posicionamento da empresa como "Indústria do 

Futuro". Para priorizar a aplicação das soluções, o diretor solicitou também que fosse 

atribuído a ela um índice de sustentabilidade, indicando os fatores utilizados para esta 

definição. Em seguida, ele agendou uma reunião para exposição do assunto, sendo que 

você e sua equipe apresentarão a solução proposta, o seu índice de sustentabilidade e 

os critérios utilizados para tal. 

A partir das informações fornecidas, os grupos definiram seu contexto específico, 

escolhendo a área que pesquisariam e/ou quais empresas representariam. Alguns grupos 

utilizaram dados de consumo de água (Ciclo 1) e energia (Ciclo 2) no Brasil para identificar 

qual setor poderia ter mais oportunidades de melhoria e impactariam de forma mais 

significativa, caso houvesse alguma mudança ou proposta de produto inovador. 

Na biblioteca, utilizaram a base de artigos, teses, dissertações, para entender a 

problemática dentro da realidade do setor e empresa escolhida. Buscaram, ainda, sobre 

notícias e dados atuais na internet, dentro do tema do desafio para compreender o contexto. 

Os grupos trabalharam mapeando o desafio baseados nos dados levantados, guiados 

por um líder que registrava as palavras-chave em um papel e conectava por meio de linhas e 

setas, realizando conexões de assuntos interligados, indicando que qualquer modificação em 
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uma área impacta na outra, ou ainda utilizando as setas para orientar e descrever melhor cada 

ponto. Um dos exemplos pode ser observado na Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1: Mapeamento de oportunidades no Ciclo 1 pelo grupo I. 

 

A partir de então, os integrantes do grupo assinalavam os pontos que julgavam mais 

relevantes e causavam maior impacto na temática do desafio proposto. Esta decisão foi 

baseada em critérios estabelecidos pelos próprios grupos em momentos de discussão, 

vislumbrando o mapa de palavras relacionadas ao desafio. A Figura 4.2 demonstra o processo 

de direcionamento, escolha e seleção de assuntos de um dos grupos. 

 



47 

 

 

 

 

 

Figura 4.2: Direcionamento para o foco do desafio selecionado pelo grupo A no Ciclo 1. 

 

Ao mesmo tempo em que assinalavam os pontos que julgavam mais importantes, 

também começavam as discussões sobre as possíveis soluções a serem levantadas, iniciando o 

processo de geração de ideias. Portanto, no geral, realizaram duas ações de forma 

concomitante: a decisão de qual ponto específico do desafio seria o direcionador e o início da 

geração de ideias. Pode-se afirmar que, a maioria dos grupos atuou desta maneira. 

Quando questionados sobre quais características do desafio que ativaram, de fato, a 

geração de ideias no grupo, indicaram com maior frequência a temática relacionada a uma 

crise real e atual. No total de 42 que responderam o primeiro formulário aplicado, 15 

participantes citaram este fator como um ponto significativo para motivar a geração de ideias, 

podendo apontar uma tendência, considerando a frequência de respostas semelhantes. Um dos 

participantes afirmou que as soluções tecnológicas são incentivadas/criadas quando existe a 

necessidade por parte das pessoas (informação verbal). 26% dos participantes afirmaram 

ainda que a identificação e reconhecimento do problema é a parte mais importante do desafio 

e que é possível identificar oportunidades de negócio a partir deste.  

A Tabela 4.1 apresenta as respostas catalogadas para a pergunta discursiva sobre as 

características do desafio que motivaram a ativação para geração de ideias (questionário de 

livre escolha). 
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Tabela 4.1: Frequência de respostas dos participantes sobre as características do desafio que 

ativaram a geração de ideias no ciclo 1. 

Características do desafio para ativação da 

geração de ideias 

Percentual 
(respostas em relação ao 

total de respondentes) 

Crise real e atual 36% 

Identificação de oportunidades de negócios 26% 

Caracterização geral e específica do problema 26% 

Escolher setores de maior impacto e aprofundar 24% 

Amplitude de alternativas 19% 

Ponderar sobre viabilidade técnica 14% 

Possibilidade de mapear qualquer parte do problema 14% 

Disponibilidade de informações no assunto 14% 

Identificar o que é tradicional 14% 

Eficiência produtiva 12% 

Possibilidade de pivotar 12% 

Base na legislação 10% 

Soluções do dia-a-dia 10% 

Sustentabilidade completa 7% 

Incluir ações de conscientização 7% 

Priorizar ideias de maior impacto 5% 

Escolher o que é menos insustentável 5% 

Desafio como base do design thinking 5% 

Definição livre do escopo 5% 

Consequências ambientais 2% 

 

As observações das atividades desenvolvidas pelos grupos na fase inicial, trabalhando 

para entender a problemática e identificar oportunidades e a análise das respostas 

apresentadas na Tabela 4.1 podem, em conjunto, indicar a validação da hipótese de um 

melhor resultado de ideação com um desafio específico e contexto definido. 
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4.3 Fase C: Solução 

Para definir a solução a ser proposta pelo grupo, os participantes trabalharam na 

geração de diversas ideias dentro dos pontos levantados sobre o desafio em cada ciclo. 

A geração de ideias não foi necessariamente baseada em um processo específico. Os 

participantes tiveram total liberdade em estabelecer suas estratégias de desenvolvimento. De 

forma geral, atuaram realizando análises e sínteses; em alguns grupos trabalhando de forma 

ordenada e em outros, sem compromisso com um fluxo de informações e passo-a-passo, 

adotando a estratégia de funil, com maior quantidade de ideias inicialmente e estabelecendo 

critérios para seleção e afunilamento, ou de diamante, divergindo e convergindo em fases 

definidas para ampliar as discussões e convergir para o foco do tema e gerar muitas ideias e 

convergir para as melhores soluções, como um dos exemplos que pode ser visualizado na 

Figura 4.3. 

 

  

Figura 4.3: Processo de ideação adotado pelo grupo IV. 

 

Esta fase foi realizada usualmente por meio de brainstorming tradicional, com 

liberdade para que todos os integrantes apresentassem sugestões para todo o grupo. No 

entanto, o que se observou foi que em parte dos grupos, poucos integrantes tiveram 

participação efetiva nas sugestões e geração de soluções e, no caso dos grupos com militares, 

aquele de maior patente atuava como líder, podendo visualizar certa hierarquia e restrição 

baseada nas patentes. 
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Os grupos não se preocuparam em gerar um número amplo de ideias, podendo-se 

afirmar que foram restritivos neste aspecto. Procuraram iniciar um aprofundamento mínimo, 

com pesquisa e detalhamento, para sinalizar a possibilidade de trabalhar com a ideia em 

discussão. 

A Figura 4.4 representa o método de trabalho adotado por um dos grupos, com um 

espaço de cocriação central, coletivo e cooperativo, onde realizavam anotações e o esboço das 

propostas de cada participante que a propunha, sem qualquer tipo de limitação ou restrição de 

conteúdo. 

 

  

Figura 4.4: Formato de trabalho do grupo II para discussão e geração de ideias. 

 

Os registros de ideação do grupo citado estão mostrados na Figura 4.5 e podem ser 

observadas palavras aparentemente desconectadas como marketing (na vertical, 

aproximadamente no centro da imagem) e também figuras que aparentemente não tem 

representatividade como os cubos (lado direito da imagem). 
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Figura 4.5: Geração de ideias de forma colaborativa no grupo B para o desafio no Ciclo 1. 

 

Em ambos os casos, as representações faziam parte das discussões: no caso da palavra 

marketing, tratava-se da necessidade de enfatizar a divulgação para mobilizar as pessoas para 

o contexto de sustentabilidade, e os cubos representavam o volume do reservatório que 

estavam analisando como parte da proposta. 

As discussões, nesta fase, eram intensas, com defesas dos participantes para as áreas 

que possuíam maior domínio, conforme suas experiências atuais e anteriores. À medida que 

realizavam um aprofundamento nas propostas e percebiam questões que a invalidassem, 

faziam trocas e ajustes, conforme critérios estabelecidos pelo próprio grupo. 

As palavras listadas no mapa de entendimento do desafio serviram ainda de base para 

novas buscas na internet enquanto as ideias surgiam, com indicações de propostas não 

necessariamente inéditas (inovação disruptiva), mas totalmente baseadas no contexto do 

desafio. 

Um dos grupos baseou todo o processo, tanto para entendimento do desafio como para 

geração de ideias, em pesquisas na internet com todos os participantes trabalhando 
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simultaneamente. A Figura 4.6 retrata um dos encontros do grupo, podendo-se observar um 

momento de discussão realizado a partir de dados do consumo energético das indústrias, 

durante as atividades de problematização do ciclo 2. A construção da proposta inovadora foi 

coletiva e todos participaram ativamente, apesar do posicionamento e pesquisas realizadas 

individualmente: separaram as temáticas e cada um pesquisou e analisou um ponto específico, 

alinhando e trocando informações à medida que as obtinha. 

 

 

Figura 4.6: Grupo III trabalhando de forma simultânea online, realizando pesquisas e 

discussões. 

 

Métodos específicos para geração de ideias sustentáveis não foram utilizados na 

íntegra, mas basearam-se na estrutura do design thinking para estabelecer as etapas de 

trabalho. Um dos participantes registrou em sua avaliação o seguinte comentário: o design 

thinking guiou a inovação, mas não utilizamos nada fixo de sustentabilidade, enfatizamos na 

visão do conceito, observando o impacto ambiental. 

De forma geral, o brainstorming e a elaboração do BM Canvas foram utilizadas como 

técnicas básicas por todos os grupos, que aplicaram cada um a sua maneira. Quando 

questionados sobre os métodos utilizados, 26% afirmou focar na análise do consumo para 

guiar a geração de ideias, 21% informou que a estratégia foi pensar no ciclo de vida de um 

produto convencional, buscando novas oportunidades de negócios, 19% indicou que utilizou 

apenas o conceito de DfE e 19% ponderou sobre a possibilidade de reprojetar produtos 

existentes. 
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Vale citar também que um grupo indicou ter utilizado o processo convencional de 

PDP, e, em contraponto um participante de outro grupo afirmou que não era necessário ter um 

método definido, pois pensar em sustentabilidade provoca a criatividade e faz qualquer um 

gerar ideias, sendo que o problema é verificar se são factíveis. 

Com as observações e os registros, pode-se validar a hipótese de que os alunos 

envolvidos neste processo não adotam um método específico e utilizam na íntegra para 

ideação e desenvolvimento de produtos sustentáveis. 

 

4.4 Fase D: Sustentabilidade 

As questões de sustentabilidade durante a geração de ideias foram tratadas 

paralelamente. Os grupos demonstraram buscar soluções para o desafio de forma geral e 

pensar qual a relação delas com a sustentabilidade, adequando, quando necessário, para que 

houvesse uma evidência de que a ideia proposta estava relacionada. 

Pode-se afirmar que os grupos estabeleceram estratégias próprias para abordagem dos 

conceitos de sustentabilidade, tanto na geração das ideias como na análise e melhoria das 

ideias selecionadas. 

A resposta mais recorrente nos formulários para a definição de sustentabilidade adotada 

pelos grupos foi baseada no conceito definido pela Comissão de Brundtland em 1987 no 

sentido do desenvolvimento que visa atender às necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades (BRUNDTLAND; 

KHALID, 1987).  

Durante as apresentações do ciclo 1, um dos participantes afirmou que sustentabilidade 

é tornar os processos mais eficientes, com menos perdas e menor impacto ambiental 

(informação verbal). Em contrapartida, outro participante definiu sustentabilidade no ciclo 2 

como uma avaliação de algum produto sob as óticas do meio ambiente, da tecnologia 

envolvida, uma análise econômica e por fim, os impactos sociais da solução visando verificar 

se vale a pena desenvolvê-lo (informação verbal).  

Neste caso, pode-se afirmar que alguns participantes restringiram o conceito de 

sustentabilidade a uma visão direcionada para o contexto, relacionando a processos quando 

focados em melhoria de processo e a avaliação quando foram solicitados a realizar algum tipo 

de avaliação. 
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A Figura 4.7 apresenta as principais abordagens atribuídas ao conceito de 

sustentabilidade nas respostas para esta questão no questionário de perguntas discursivas 

realizado após a problematização. 

 

 

Figura 4.7: Frequência de respostas dos participantes para o conceito de sustentabilidade 

adotado pelo grupo. 

 

O conceito de sustentabilidade descrito pelos participantes envolveu aspectos 

combinados das abordagens apresentadas. Não foram solicitados a definir, especificamente, se 

utilizaram um conceito baseado em pilares de sustentabilidade. 

As abordagens envolvendo as três dimensões do modelo de Elkington (1997) 

ocorreram em 24% das respostas, envolvendo dois pilares, focando no contexto ambiental e 

econômico, representam 19% e tratando de quatro dimensões, agregando os aspectos 

tecnológicos, foram 10% das respostas. Os registros das observações das atividades 

desenvolvidas pelos grupos corroboram com estes dados.  

Foi possível observar que o conceito de sustentabilidade foi tratado efetivamente na 

maioria dos grupos, sob a ótica das três dimensões: ambiental, econômica e social. Parte dos 

grupos não levou em consideração uma visão dos impactos sociais atrelados ao produto em 

desenvolvimento e certos grupos consideraram o contexto tecnológico como uma dimensão 
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específica, fazendo ponderações da mesma forma que para os outros aspectos. Outros 

abordaram o tema, mas não de maneira sistemática. 

Desta forma, dentro do contexto do estudo de caso realizado (espaço amostral) não é 

possível validar a hipótese que afirma que as pessoas que desenvolvem produtos sustentáveis 

baseiam-se em um ou dois pilares, principalmente no contexto ambiental ou econômico. 

Durante as apresentações no ciclo 2, os grupos foram questionados sobre o ciclo de 

vida dos produtos propostos. Aproximadamente 85% dos grupos afirmaram que ponderaram 

sobre o ciclo de vida do produto durante a fase de proposição de soluções, ajustando as ideias 

para que o ciclo de vida do produto proposto pudesse ser mais sustentável e eliminando ideias 

que representavam maiores dificuldades relacionadas a certas fases do ciclo de vida, 

principalmente, manufatura e descarte.  

Pode-se afirmar, pelas observações e acompanhamento dos grupos que esta análise foi 

limitada e restrita aos aspectos do ciclo de vida de maior entendimento por parte dos grupos e 

também em relação à amplitude do conceito de sustentabilidade, que foi enfatizado no 

contexto ambiental por parte dos participantes. 

Efetivamente, apenas 19% dos participantes afirmaram no formulário de avaliação ter 

abordado o ciclo de vida. A hipótese de que os alunos participantes deste processo tendem a 

ter dificuldades de analisar o ciclo de vida de um produto pôde ser confirmada pelas 

observações e registros. 

Tratando-se de DfS, pode-se afirmar que foi abordado constantemente pelos grupos 

durante a análise das opções e escolha da ideia a ser proposta. Os processos analíticos para 

apoiar esta fase foram baseados em selecionar hipóteses, estabelecer critérios e avaliar 

variáveis, resultando em adequações e ajustes, pivotamento ou ainda geração de novas ideias. 

Um dos grupos que não abordou a visão de ciclo de vida para o desenvolvimento da 

ideia, também afirmou que não utilizou o DfE dada a complexidade de utilização da matriz. 

Foi possível observar que nenhum dos grupos utilizou a matriz DfE ou qualquer outro método 

específico de apoio a geração de ideias para desenvolvimento de produtos sustentáveis com 

uso de frameworks, tabelas ou gráficos, reforçando a hipótese da tendência a não utilização 

completa dos métodos existentes. 

A avaliação da sustentabilidade das propostas baseou-se na determinação de um Índice 

de Sustentabilidade (IS), que foi solicitado aos grupos no final de cada ciclo de 
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problematização como sendo uma opinião sobre o nível de sustentabilidade percebido no 

ciclo 1 e calculado no ciclo 2, com o método escolhido pelo aluno. 

No ciclo 1, os participantes foram requisitados a indicar um número que representasse 

a sustentabilidade da ideia de forma geral. Este número é tratado nesta pesquisa como Índice 

de Sustentabilidade (IS) estimado. A indagação foi realizada por uma das questões no 

formulário de avaliação: Analisando os aspectos ambiental, econômico, social e tecnológico 

da solução proposta pelo grupo atribua a ela um nível de sustentabilidade em uma escala de 1 

a 5. 

Os participantes responderam individualmente, sem o alinhamento prévio com o grupo 

como um todo para assinalar o mesmo valor e basearam as respostas em suas percepções 

sobre a solução proposta, o tema sustentabilidade e o desafio de referência. 

O gráfico de frequência apresentado na Figura 4.8 indica o percentual de participantes 

que assinalaram cada um dos possíveis índices na escala de 1 a 5. 

 

  

Figura 4.8: Frequência do Índice de Sustentabilidade (IS) estimado pelos participantes para 

suas propostas. 

 

O gráfico de frequência com os dados agrupados em valores discretos permite 

visualizar a maior ocorrência de respostas com ISs maiores, concentradas do lado direito. A 

média do IS estimado do ciclo 1 foi de 3,4. 
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Após o ciclo 1 de problematização, durante a fase de alinhamento de conteúdo, os 

participantes conheceram o método MAIS (Método de Avaliação do Índice de 

Sustentabilidade) proposto por Bork (2015). 

No ciclo 2 de problematização foram, portanto solicitados a calcular um IS, levando 

em consideração o MAIS, porém com liberdade para utilizar este método ou estabelecer o seu 

próprio processo para determinação do IS do produto proposto. 

Cerca de 60% dos grupos utilizou o MAIS com adaptações e estabelecimento de pesos 

e valores com a opinião do próprio grupo. Os demais grupos desenvolveram métodos 

próprios, baseados no conceito do IS proposto por Bork (2015). Apenas um dos grupos 

propôs uma abordagem oposta, sugerindo o cálculo de um Índice de Insustentabilidade, para 

avaliar o quão insustentável é um produto em todo o seu ciclo de vida. No método há uma 

ponderação por requisito, com mais peso para o pilar econômico que possuiu um maior 

número de critérios. 

A Figura 4.9 apresenta o gráfico de frequência com a distribuição dos ISs calculados 

pelos participantes no ciclo 2 de problematização, ajustados para a escala de 1 a 5, com 

arredondamento e proporcionalidade para os casos de métodos que previam uma escala 

diferenciada. 

 

 

Figura 4.9: Frequência do Índice de Sustentabilidade (IS) calculado pelos participantes para 

suas propostas. 
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Para este segundo caso, com o cálculo do IS é possível visualizar no gráfico uma 

maior distribuição da frequência quando comparado com o ciclo 1. A média do IS calculado 

pelos participantes no ciclo 2 foi de 2,7, o que representa 80% da média no ciclo 1. 

Os participantes foram questionados sobre os critérios utilizados como referência para 

definir o IS, tanto para estimar no ciclo 1, como para calcular no ciclo 2. Não havia restrição 

quanto ao tipo e número de critérios e em ambos os ciclos escolheram critérios semelhantes 

direcionados às dimensões de sustentabilidade e ao contexto de inovação. 

Separando os critérios citados em categorias, pode-se afirmar que os mais recorrentes 

são aqueles relacionados ao contexto econômico, presentes em 95% das avaliações no ciclo 1 

e em 98% das avaliações no ciclo 2. Ressalta-se que estes percentuais envolvem critérios 

exclusivamente ligados à dimensão econômica, como por exemplo retorno financeiro para a 

empresa como também critérios relacionados à várias dimensões simultaneamente, como 

comparação com métodos tradicionais, durabilidade ou redução no consumo de 

insumos. 

Uma visão geral da utilização de critérios em cada uma das categorias está apresentada 

no gráfico da Figura 4.10. Destacam-se os critérios utilizados pelos grupos relacionados aos 

aspectos econômico, ambiental e tecnológico e menor utilização de critérios dentro do 

contexto da dimensão social (exemplo geração de empregos) e também relacionados à 

inovação (exemplos inovação para o setor ou proposta de valor diferenciada para o 

cliente). 

 

 

Figura 4.10: Frequência de respostas contendo critérios relacionados a cada aspecto. 
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Apesar de não validada a hipótese de suposição de sustentabilidade focada em pilares 

da sustentabilidade como ambiental e econômico, quando se tratando do conceito, percebe-se 

uma tendência a esta abordagem quando se tratando de avaliação. 

Os participantes foram estimulados a buscar estratégias para validar o conceito de 

sustentabilidade da proposta, ainda no sentido de avaliar, buscar ajustes e pivotar, quando 

necessário. Quando questionados sobre como validaram a proposta, 39% dos participantes 

afirmaram que foi necessário realizar uma estimativa de custo/receita do produto, ou seja, o 

custo/receita é o fator mais recorrente como requisito de validação para os participantes. Este 

cálculo foi realizado pelos participantes conforme método adotado pelo próprio grupo. 

A estimativa do impacto ambiental é citada por 21% dos participantes e a estimativa 

de atendimento à sociedade por 12% como requisitos utilizados para validação do produto 

proposto. Vale ressaltar algumas estratégias específicas citadas pelos participantes aplicadas 

para validação da sustentabilidade do produto: 

 três grupos realizaram pesquisa com especialistas de empresas que poderiam 

interessar-se pelo produto; 

 dois grupos compararam a proposta com produtos e experiências internacionais; 

 um grupo utilizou uma avaliação de ciclo de vida por meio do LCA; 

 um grupo executou ensaios laboratoriais para confirmação do desempenho do produto. 

 

Estas estratégias demonstram uma visão global do produto, baseada no interesse em 

conhecer o usuário, observando experiências de sucesso anteriores e utilizando técnicas 

práticas de avaliação. Como caso oposto, dois grupos afirmaram que a sustentabilidade do 

produto estava validada baseada em: acreditamos que é sustentável, o que demonstra uma 

abordagem superficial e inconsistente na visão de confirmação da sustentabilidade. 

De forma geral, 80% dos grupos enfatizaram a dificuldade de realizar a validação da 

proposta (informação verbal)
8
 e, dentro deste contexto, elencaram os principais motivos que 

restringem esta etapa do processo. Na Tabela 4.2 estão listadas as dificuldades para validação 

de maior recorrência citadas pelos participantes. 

 

                                                 
8
 Dado compilado referente aos registros das informações fornecidas nas apresentações do ciclo 2. 
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Tabela 4.2: Frequência das principais dificuldades para validação da sustentabilidade das 

ideias. 

Dificuldades para validação da sustentabilidade da ideia 

proposta 

Percentual (respostas 

em relação ao total de 

respondentes) 

Não foi possível determinar os impactos do ciclo de vida inicialmente 45% 

Ambientalmente cumpre os requisitos, mas custo pode ser elevado 31% 

Há uma necessidade de ensaios para avaliar o desempenho 29% 

Necessidade de mais tempo para concluir a pesquisa 17% 

Mindset de sustentabilidade é focado apenas no ambiental 14% 

Dados inconsistentes/poucos para análise mais aprofundada 14% 

Linha de produção deverá ser reformulada 12% 

Custo de implantação possivelmente será alto 10% 

Desenvolver a tecnologia para melhorar o produto e viabilizar 7% 

É necessário realizar um teste prático do produto na sociedade 7% 

Substituição de material por resíduo necessita de transformações 5% 

Não tem diretrizes de sustentabilidade para o setor 5% 

Não é possível mensurar a viabilidade econômica de operação 5% 

Pode necessitar de mão de obra altamente qualificada 5% 

Será necessário convencer parceiros 5% 

Há necessidade de prototipar 5% 

Necessidade de orçamentos para estimativas adequadas 5% 

Mudanças podem provocar demissões 2% 

Impossibilidade de testar hipóteses de melhoria do processo 2% 

Barreira cultural no setor 2% 

 

Um dos participantes sinalizou que a chave de tudo foi montar os mapas mentais do 

desafio, definir quais possíveis soluções para o problema proposto e discutir em torno das 

possíveis soluções, a partir do que definimos como os requisitos para avaliação de 

sustentabilidade (informação verbal)
9
. 

                                                 
9
 Depoimento registrado durante as apresentações no ciclo 2. 
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O estudo de caso permitiu uma visão ampla do processo de geração de ideias de forma 

livre para o desenvolvimento de produtos sustentáveis com participantes de formações 

diversas em ambiente acadêmico. Representa o método tácito adotado pelos participantes que 

será comparado na sequência com métodos reconhecidos na literatura. 

 

4.5 Análise comparativa 

Nos capítulos anteriores foram apresentados os métodos tradicionais que podem ser 

aplicados para as fases iniciais de desenvolvimento de produtos sustentáveis e o método 

adotado de forma tácita por participantes do estudo de caso. 

Com base nos métodos tradicionais foi possível identificar pressupostos que 

forneceram subsídios para formulação das diretrizes aplicadas ao estudo de caso. Tanto os 

métodos tradicionais como o método tácito estão estruturados em um conjunto de atividades, 

sistematizadas ou não, envolvendo aspectos do produto, do problema ou oportunidade ao qual 

está envolvido e principalmente da empresa e equipes participantes do processo. 

Estes métodos são interdisciplinares e estão fundamentados em identificação de 

lacunas e geração de soluções para a empresa ou para o mercado no qual está inserida, 

considerando que existem passos posteriores que permitem transformar esta ideia de fato em 

produto, com estrutura tecnológica, humana e relacional para tal. 

Nos métodos tradicionais intuitivos, as entradas, saídas, atividades e controles não 

ficam claros e conectados com seus respectivos detalhamentos. Nos métodos sistemáticos a 

estruturação é um pouco mais rígida, porém lógica com desencadeamento de passos. 

Hubka e Eder (1988 e 1996) afirmam que um método de desenvolvimento de projetos 

deve possuir uma estrutura capaz de ser transformada conforme as necessidades, demandas e 

restrições dentro de um contexto bem definido. Além dos fatores considerados por Hubka e 

Eder (1988) com uma visão do processo de desenvolvimento mais estruturado, sistemático, 

detalhado e contextualizado é preciso considerar também os fatores humanos envolvidos na 

concepção de produtos, especialmente tratados no contexto de design. 

Wheelwright e Clark (1992) propuseram um modelo de desenvolvimento de produto 

de forma geral, que contempla uma preocupação especial com a fase inicial de projeto 

conceitual, dando ênfase à geração de ideias, como fase crítica do processo, buscando inserir 

ferramentas de estímulo à criatividade. 
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Os Métodos de Solução Criativa dos Problemas (MSCP), como ferramentas 

componentes de processos do design de produtos, podem ser adotados como estratégia, 

conforme afirma Carvalho (1999), quando há necessidade de geração de ideias. 

Busca-se uma sistematização destas etapas iniciais de desenvolvimento de produto 

sustentável, mas de modo que não torne o processo rígido a ponto de tolher a criatividade 

inerente às atividades e busca-se também a simplificação, mas que não transforme o processo 

em algo superficial sem guiar de fato os envolvidos. 

Uma equipe que trabalha no desenvolvimento de produtos sustentáveis se apropria dos 

métodos e fica sujeito ao seu próprio entendimento agregado à suas experiências e 

conhecimento prévio. Desta forma, as escolhas e atividades acabam sendo direcionadas 

propriamente pelas equipes, adaptadas a cada projeto, mas com o uso das orientações 

baseadas nos métodos. 

Com o estudo de caso foi possível observar quais são as estratégias, métodos, técnicas 

e ferramentas adotadas pelos profissionais na geração de ideias para o desenvolvimento de 

produtos sustentáveis. Sem o estabelecimento e definição de um único método a ser adotado, 

os participantes puderam organizar seu método próprio para o desenvolvimento, 

demonstrando similaridade nas escolhas e direcionamentos. 

De acordo com as observações e registros do andamento do trabalho dos grupos, pode-

se estruturar o processo em uma lista de atividades realizadas para cada fase da ideação, que 

estão apresentadas sucintamente na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3: Fases e atividades desenvolvidas no processo de ideação de produtos sustentáveis. 

  (continua) 

FASE Nº ATIVIDADE 

Conceitos 

1 Alinhamento de conceitos iniciais 

2 Estudo complementar 

3 Discussões 

Desafio 

4 Coleta de dados gerais 

5 Mapeamento do desafio específico 

6 Análise e seleção do foco 
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  (continuação) 

Soluções 

7 Brainstorming para geração de ideias 

8 Sugestões pontuais individuais 

9 Contribuições coletivas 

10 Seleção da ideia 

Sustentabilidade 

11 Requisitos para sustentabilidade 

12 Visão do ciclo de vida 

13 Definição de critérios 

14 Avaliações da ideia proposta 

15 Ajustes da ideia 

16 Pivotamento 

 

Considerando que os participantes tendem a escolher estratégias mais práticas e 

simples, conforme a facilidade de aplicação dos métodos, estas atividades são aquelas que 

representam conhecimento adquirido e técnicas e diretrizes interiorizadas. A identificação 

deste método tácito demonstra que está associado a aspectos técnicos e também cognitivos, 

abrangendo a formatação de modelos mentais e percepções. E, neste contexto, há uma 

necessidade de converter os métodos e conhecimentos tácitos para o plano do explícito, por 

meio de sistematização de conceitos, modelos e estruturas lógicas. 

Os métodos tradicionais, por sua vez, possuem toda a sistematização, detalhamento e 

organização lógica e encadeada que permite o desenvolvimento de produtos sustentáveis. No 

entanto, como visto no estudo de caso, não são utilizados inteiramente e suas ferramentas são 

questionadas quanto à complexidade e dificuldades de aplicação. 

Os métodos utilizados para esta comparação são métodos já fundamentados e de 

referência, reconhecidos pelas empresas e academia para processos de desenvolvimento de 

produto, exemplificando métodos de abordagens diferentes: 

 Processo de Desenvolvimento de Produto (PDP) tradicional (ROZENFELD et al., 

2006): trata-se de um modelo de referência, considero como um método convencional 

e estruturado de forma lógica e racional, encadeando ações até a preparação para 

produção do produto. 

 Design Thinking (BROWN, 2010): é um método atual, focado no âmbito da 

inovação, principalmente no contexto de entendimento de problemáticas e proposição 
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de ideias, e não é específico para sustentabilidade, mas pode ser aplicado a qualquer 

contexto. 

 Design for Sustainability (DfS) (DIEHL; BREZET, 2004): é um método baseado no 

conceito de DIP que integra as questões de sustentabilidade desde as fases iniciais no 

processo de desenvolvimento de produto. 

 

Para mapear a execução de fases similares visando identificar as principais lacunas e 

possíveis sinergias entre os métodos e o que é aplicado de forma tácita, a Tabela 4.4 apresenta 

uma comparação das principais fases da ideação para produtos sustentáveis no método tácito 

deste estudo de caso em relação aos métodos já conhecidos e sistematizados na literatura. 

O método tácito adotado pelos participantes do estudo de caso foi considerado como 

referência, dada a liberdade de realização e diversidade, recebendo, portanto valor máximo na 

escala proposta para comparação com outros métodos. As fases foram classificadas quanto à 

qualidade e sistemática de sua ocorrência comparando com o método tácito adotado pelos 

participantes no estudo de caso. A escala adotada foi: 

0 = não ocorre ou ocorre de forma inexpressiva. 

1 = pode ocorrer de forma diluída em outras fases. 

2 = a fase existe, porém ocorre de forma simplificada ou dificultada. 

3 = ocorre adequadamente, de forma similar ao realizado de forma tácita. 

 

Tabela 4.4: Comparação das principais atividades do método tático e dos métodos 

tradicionais. 

Fase 
Método tácito 

(estudo de caso) 
PDP 

Design 

Thinking 
DfS 

A. Conceitos 3 1 0 3 

B. Desafio 3 3 3 3 

C. Soluções 3 2 3 2 

D. Sustentabilidade 3 0 1 3 

Total 12 6 7 11 
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As fases que representam o ponto forte de cada método quando comparado ao método 

tácito observado no estudo de caso foram assinaladas na cor verde e o ponto fraco, cor 

vermelha, para verificar o que representa potencial melhoria e adequação para os métodos. A 

escala numérica visa identificar a compatibilidade do método tácito com os métodos 

estruturados existentes. Pelas somatórias, observa-se que o PDP é o método que possui menos 

similaridades com o método tácito adotado pelos participantes no estudo de caso e o DfS o 

que possui mais similaridades. 

É possível observar que as fases que ocorreram no método tácito, considerando suas 

atividades principais, não são exatamente iguais ao que é realizado nos demais métodos. 

O PDP tradicional não se preocupa especificamente com sustentabilidade, o que é um 

ponto fraco, a não ser que as características necessárias, que precisam ser definidas 

previamente, sejam enquadradas como requisitos do produto, sem necessariamente o trabalho 

de trade off necessário. Pode-se considerar os requisitos como parte do desafio ou panorama 

inicial que deve estar plenamente esclarecido para iniciar o PDP, caracterizando-se como seu 

ponto forte. 

O método design thinking, em contra ponto, pode abordar as questões de 

sustentabilidade ao longo de todo o processo, realizando ajustes nos requisitos e 

características, mas o compromisso com a busca de conceitos é muito mais individual do que 

do próprio método em si, tornando-se um ponto fraco. A abordagem enfatizada no processo 

criativo e trabalho aprofundado nesta fase torna-a o ponto forte do método. 

O método que mais se assemelha às etapas do desenvolvido de forma tácita é o DfS, 

pois contempla definições conceituais preliminares robustas, um processo de detalhamento do 

desafio e análise e ponderação contínua no que tange a sustentabilidade, com utilização de 

ferramentas específicas, o que é representa o ponto forte deste método. Em contrapartida, a 

fase de geração de soluções propriamente dita neste método, não é enfatizada sem o devido 

compromisso com o processo criativo e sua estruturação. 

Pode-se afirmar, assim, que os métodos possuem sinergias, mas algumas estratégias 

podem ser adotadas no sentido de organizar e estruturar a operacionalização da geração de 

ideias para produtos sustentáveis de forma mais prática e adequada ao que é de fato aplicado. 
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4.6 Oportunidades de melhoria identificadas 

Uma proposição de melhorias para um método de geração de ideias de produtos 

sustentáveis, especificamente considerando a incorporação de características dos diversos 

métodos com a simplificação e adequação ao contexto de realização de forma tácita, não 

significa que esteja atrelada à realização do método de forma exclusivamente linear (sem 

retornos ou iterações) ou ainda sem ajustes e alterações, inclusive não bloqueia ações 

intuitivas e criativas. 

Diante dos resultados do estudo de caso e da comparação com os métodos existentes, 

tomando como referência os autores citados, as principais características dos métodos para 

direcionamento e orientação no processo de desenvolvimento de produtos sustentáveis são: 

 Criatividade: o método precisa permitir e estruturar a utilização de ferramentas de 

criatividade, ampliando as possibilidades de inovação e agregando valor e ineditismo. 

 Flexibilidade: os produtos sustentáveis estão geralmente inseridos em contextos 

diferentes e é necessário permitir aplicações e escolhas diversas, tanto em relação ao 

processo, quanto ao resultado propriamente dito. 

 Integração: é uma palavra-chave quando se trata de sustentabilidade e, por isso, deve 

ser uma característica fundamental do método, integrando conceitos, técnicas, 

ferramentas e os diferentes aspectos a serem considerados no desenvolvimento do 

produto. 

 Colaboração: sustentabilidade engloba aspectos diversos e permite um amplo 

potencial de inovação e criatividade, mas é preciso conectar competências para que 

isto seja possível. Desta forma, o método precisa fomentar a colaboratividade e 

estabelecer as devidas conexões de modo a tratar os conceitos com diferentes visões. 

 Sistematização: organizar o processo de modo que ele possa se repetir, mantendo 

padrões de qualidade e efetividade é uma premissa de estruturação que beneficia todos 

os atores envolvidos, dado que não se trata de enrijecer e tolher a criatividade, mas de 

orientar e permitir ampliar o potencial do processo intuitivo; 

 Representação: é preciso apresentar visualmente o conjunto das principais fases e 

ações de um processo e isto deve ocorrer de modo a permitir uma fácil compreensão 

dos passos a serem desenvolvidos. 
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Uma das estratégias que pode ser utilizada como base para organização de um método 

com o objetivo de estruturar a ideação de produtos sustentáveis é o uso de Mapas Conceituais 

(MC). Conforme apresentado no item de metodologia (1.1), os MCs é facilitam a visualização 

e organizam o conhecimento de modo a permitir uma fácil compreensão, possibilitando, 

ainda, a realização de interferências nas atividades e fases do método, o que representa 

características elencadas como significativas para melhorias nos métodos existentes. 

Diversos métodos de desenvolvimento de produtos utilizam esquemas representativos 

que guiam as atividades, como o PDP de Rozenfeld e outros (2006), apresentado na Figura 

2.2 e o Design Thinking (BROWN, 2010) (ver Figura 2.5). 

Alguns métodos específicos de sustentabilidade, como por exemplo, a Avaliação de 

Ciclo de Vida (ACV) ou LCA, especificamente para o processo de avaliação de produtos 

quanto ao aspecto ambiental, possui um framework, com setas indicando a orientação de 

ações, que pode ser visto na Figura 4.11. 

 

 

Figura 4.11: Processo de avaliação de ciclo de vida de produtos no aspecto ambiental (ABNT, 

2001). 
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A utilização de mapas conceituais para representação de processo de design foi 

utilizada por El Marghani (2010) especificamente em um modelo do processo de design 

operacional (PDO). A estrutura do modelo de referência pode ser observada na Figura 4.12. 

 

 

Figura 4.12: Representação gráfica do modelo PDO (EL MARGHANI, 2010, p.91). 

 

O diferencial do uso de MC é estabelecer as conexões entre as etapas do processo de 

modo a guiar a ação e permitir a utilização de qualquer técnica ou ferramentas que esteja 

adequada ao proposto. As intervenções e adequações do processo podem ser ajustadas da 

maneira que for necessária, promovendo a colaboratividade na definição e participação 

conjunta no estabelecimento de estratégias para o processo, de modo a transformar o fluxo de 

trabalho em uma estrutura ativa para o grupo envolvido. 

Pode-se atrelar a esta questão os aspectos cognitivos envolvidos no processo de 

ideação, com definição de escolhas de forma intuitiva baseada em experiências e 

conhecimento preliminar. 
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5 Conclusões 

5.1 Delimitações 

Os resultados apresentados e as conclusões desta pesquisa referem-se ao contexto do 

estudo de caso aplicado com utilização de técnicas de problematização e direcionando grupos 

de turmas de graduação e pós-graduação do ITA para proposição de produtos sustentáveis 

inovadores. Portanto, as generalizações são limitadas a este escopo, considerando a ideação de 

produtos sustentáveis com proposição acadêmica, com indicação de visão de mercado para os 

participantes. 

Esta pesquisa limitou-se a realizar observações e coletar dados neste estudo de caso para 

comparar a métodos tradicionais, visando identificar potencialidades de melhoria e aplicação, 

ciente de que este processo de ideação ocorre de diferentes maneiras e utilizando técnicas e 

ferramentas conforme seu contexto. 

 

5.1 Conclusões 

Diversos produtos e processos inovadores são desenvolvidos dentro de grandes 

empresas e por pesquisadores e empreendedores em todo o mundo, tanto para posicionar a 

empresa no mercado, abrir um novo segmento de clientes ou visando resolver um problema 

específico. 

O objetivo estabelecido possibilitou a estruturação do planejamento do estudo de caso 

que por sua vez gerou resultados para substanciar as discussões e permitir a determinação 

destas conclusões. 

Esta pesquisa proporcionou analisar o modo pelo qual indivíduos se organizam e 

estabelecem estratégias e critérios para gerar ideias visando desenvolver produtos 

sustentáveis, considerando a proposta no âmbito dos pilares da sustentabilidade: ambiental, 

econômico, social e tecnológico. 

Verificou-se que, no geral, os participantes tendem a obter melhores resultados para a 

ideação com um desafio específico e contexto definido, não utilizam métodos e ferramentas 

únicos, geralmente adaptam os modelos existentes e tendem a analisar a sustentabilidade de 
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forma limitada, delineando a abordagem do conceito, conforme suas experiências e 

conhecimentos prévios. 

Averiguando a compatibilidade dos métodos, pode-se afirmar que, dentre os métodos 

tradicionais comparados, o DfS é o que mais se assemelha ao método tácito, porém com 

aspectos práticos que dificultam a sua aplicação. 

Criatividade, colaboração, integração, flexibilidade e representação são pontos 

relevantes que podem ser utilizados para melhoria dos métodos existentes, promovendo 

sinergias e ampliando o potencial de aplicação de métodos para a finalidade de ideação no 

desenvolvimento de produtos sustentáveis. Sugere-se a utilização de mapas conceituais para 

estruturação de métodos com esta visão. 

Portanto, a partir dos resultados encontrados, pode-se concluir que existem potenciais 

sinergias e oportunidades de melhoria para os métodos existentes de desenvolvimento de 

produtos sustentáveis no que tange sua facilidade de utilização e estratégias de aplicação. 

Desta forma, será possível melhorar os métodos existentes e desenvolver novos 

métodos, fortalecendo estratégias para que a inovação orientada à sustentabilidade seja 

determinante no desenvolvimento de produtos de uma maneira geral. 

 

5.2 Sugestões de trabalhos futuros 

O tema desta pesquisa sugere estudos futuros para fundamentar e possibilitar a efetiva 

melhoria do processo de desenvolvimento de produtos sustentáveis em diversos âmbitos, 

tanto no contexto acadêmico quanto profissional. 

Sugestões tanto no que se refere ao estudo do método tácito para desenvolvimento de 

produtos sustentáveis e também para desenvolvimento de melhorias nos métodos atuais, 

dados os resultados obtidos neste trabalho: 

 Aplicação do estudo de caso na fase de ideação, com o mesmo modelo adotado, com 

participantes empreendedores de startups para analisar a ideação com um maior foco e 

visão de mercado; 

 Aplicação de um estudo de caso no setor de desenvolvimento de produtos em 

empresas para análise do processo completo, desde a fase de ideação, estudada nesta 

pesquisa, até a fase de desenvolvimento tecnológico e produção do produto; 
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 Investigação dos processos cognitivos relacionados ao contexto de design de produtos 

voltados ao aspecto de sustentabilidade, observando as estratégias e tendências, 

levantando as possíveis origens comportamentais das escolhas. 

 Estudo para proposição de adequações no método Design for Sustainability e 

avaliação do impacto das modificações no desenvolvimento de produtos sustentáveis; 

 Estruturação de critérios de avaliação de novos produtos quanto aos aspectos de 

sustentabilidade para direcionamento das fases iniciais de desenvolvimento; 

 Análise comparativa da utilização de diferentes métodos quanto a tempo de processo e 

resultados obtidos para ideias e produtos desenvolvidos; 

 Estudo de usabilidade para proposição de ferramentas de apoio para serem utilizadas 

especificamente no desenvolvimento de produtos sustentáveis. 
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