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Sou suspeito para falar do Juan Pablo, pois trabalhamos juntos durante 
bons anos na Vonpar (Coca-Cola) e na Vonpar Alimentos (Neugebauer e 
Mu-Mu). O Juan é uma pessoa inquieta, nunca satisfeita com o estado ou 
ciclo normal das coisas! É arrojado e inovador. Estudioso, nunca impõe 
limites ao conhecimento, está sempre ávido por aprender e dividir o 
que sabe. Não se conforma com a rotina, tão pouco se acomoda com o 
tempo. Busca sempre estar à frente e atento às mudanças e inovações. 
Vive e acompanha as tendências de uma forma intensa, como tudo 
que faz. Por ter habilidades musicais, incorpora um pouco do artista na 
arte de administrar e de se relacionar. É sensível, é criativo e coloca a 
criatividade em prática de uma forma realizadora. Conhece a técnica, 
a teoria e sabe aplicá-la na prática. O Juan é um artista que administra 
e um administrador artista. É uma pessoa diferenciada, leal, criativa, 
sensível, inovadora e incansável defensor do conhecimento.”

Falar acerca do Juan Pablo Boeira é ao mesmo tempo um prazer e um 
desafio. Um prazer porquanto o Juan Pablo é uma pessoa iluminada, que 
agrega inteligência, compromisso e energia em tudo o que faz, tanto na 
vida acadêmica, quanto como gestor. O Juan nasceu para fazer de nossa 
sociedade um espaço melhor para realizar coisas em equipe e produzir 
legados úteis para todos. Por outro lado, é uma desafio enorme, pois 
sempre fica a sensação de que fica algo por dizer, uma vez que o Juan 
não para de nos surpreender. Estou ansioso por poder desfrutar de seu 
livro, incorporar seus insights e projetar novas realizações. Parabéns 
Juan, sou seu admirador incondicional.”

RICARDO VONTOBEL Empresário, presidente do Conselho de 
Administração da Vonpar Refrescos, ex-presidente da ADVB RS, 
presidente da Associação dos Fabricantes Brasileiros de Coca-Cola. 
Presidente do Conselho de Administração da Leão Alimentos e Bebidas 
S/A (empresa responsável pela produção do Mate Leão, Sucos Dell Valle, 
Kapo, Powerade, I9, entre outros produtos).

SERGIO MAIA Ex-presidente do Sonae e presidente da 
ADVB-RS (Gestão 2016-2017). Conselheiro de administração 
de grandes empresas na área de produtos de consumo e 
sócio controlador da Trust & Co Investimentos, boutique de 
investimentos referência na região Sul do Brasil. 

C4RT4S PARA 0 4UT0R
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Como diria Machado de Assis: “palavra puxa palavra, uma ideia 
traz outra, e assim se faz um livro, um governo, ou uma revolução”. 
Juan Pablo Boeira é um executivo super-reconhecido, com dezenas 
de prêmios nacionais e internacionais, protagonista em vários 
cases de sucesso, escritor, educador e criador de metodologias 
que aportam inteligência analítica para os desafios de negócios. 
No seu novo livro “O Design na Era dos Algoritmos”, Juan faz um 
convite à reflexão sobre a evolução acelerada da tecnologia que 
vem sendo observada através do uso de algoritmos inteligentes 
e que já estão inseridos nas nossas atividades diárias. Ele aborda 
o uso destas capacidades de inteligência artificial e uso de dados 
de mercado que apontam tendências e cenários de inovação, 
ajudam através do design estratégico e reduzem as chances de 
erros. Parabéns Juan por mais este lançamento e por compartilhar 
conhecimento com seu público. Um grande abraço.” 

Tive a felicidade de conhecer e me aproximar do Juan nos 
últimos anos. Todos os prêmios e reconhecimento de mercado 
que ele tem refletem sua capacidade como inovador e de 
entender como ciência e talento podem se unir de forma ímpar 
e gerar novos modelos de gestão e marketing. Por juntar a 
engenharia com a criatividade, sempre me trouxe desafios 
disruptivos de como usar a tecnologia para transformar os 
negócios e a relação com o consumidor. Certamente, é a mente 
a seguir para entender os desafios atuais e desenharmos o que 
vem pela frente!”

FRANCIS RICALDE Consultor e líder do IBM CTO Office Região Sul, 
coordenador e professor do MBA de Inteligência Artificial da ESPM.

ENIO GABRIN Consumer Industry Business Development 
Executive da IBM.
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Juan Pablo é um dos profissionais de marketing mais inovadores que 
conheço, sempre disposto a sair do lugar comum e gerar propostas 
efetivamente relevantes. Sua experiência profissional, apoiada em casos 
de sucesso em estratégias de marketing de resultados efetivos, permite 
trazer a público uma obra fundamental para ver o processo de branding 
sobre uma nova perspectiva.”

Juan Pablo é um profissional com sede de saber e senso prático apurado. 
Planta a inovação na sua prática executiva devidamente fundamentada 
nas teorias de vanguarda que busca constantemente através da 
educação continuada.”

Juan Pablo, O senhor das ideias, deixa claro já no briefing o que 
pretende com suas ações, campanhas ou qualquer negócio que ele 
empreenda: virar case. Ter relevância. E tem sido assim. O Juan fez as 
escolhas certas na vida. Se diferencia pela qualificação. Frequentou 
instituições e sentou em cadeiras que muito poucos de nosso mercado 
conhecem. Acrescentando dinamismo e ousadia ao “conhecimento 
e saber”, tornou-se reconhecido, premiado e disputado. Agora 
compartilha seus grandes momentos com alunos, colegas, público e 
admiradores nas páginas deste livro. Pra mim é uma honra e privilégio 
acompanhar de dentro do mercado o crescimento e a importância deste 
jovem profissional”.

PROF. DR. FILIPE CAMPELO XAVIER DA COSTA Professor titular e 
coordenador do Doutorado e Mestrado em Design da UNISINOS.

PROF. DR. GENARO GALLI Professor titular e diretor dos Programas de 
Pós-Graduação e Extensão da ESPM-SUL, gestor estratégico pelo Insead 
(França) e consultor nas áreas de Marketing e Branding. 

“MAGNÂNIMO” ALEXANDRE FETTER Líder de entretenimento Grupo 
RBS que há 20 anos desenvolve e administra rádios, produtos de mídia/
Internet, e equipes vencedoras contra velhas atitudes!

C4RT4S PARA 0 4UT0R
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Juan Pablo é um dos melhores alunos que tive. É impossível 
não notar que ele é diferenciado: criativo, consistente, polido, 
persistente, querido e muito, muito competente.”

No mundo em transformação que vivemos hoje, algumas pessoas 
nos servem como bússolas que apontam a direção para a qual um 
trabalho contemporâneo bem feito deve caminhar. O Juan Pablo 
Boeira é uma dessas referências para mim. Profissional inovador, 
inquieto e estudioso profundo do universo que ainda não foi 
criado, é um apaixonado e um especialista na construção daquilo 
que é mais importante para uma marca: valor.”

Um ídolo que virou fã. Assim me defino quando falo de Juan. 
A primeira vez em que nos vimos, o elegante Juan demonstrou 
felicidade em conhecer alguém que definiu como uma 
referência. Pois bem, hoje Juan é uma de minhas principais 
referências e inspiração. Uma mente criativa randômica, com 
uma capacidade extra senso de construir relacionamentos, 
uma extraordinária força de realização do “job to be done”, 
uma disposição contínua de se reinventar, uma liderança 
inspiracional, uma inquietude assustadora, e uma inconsciente 
ingenuidade que só tem quem veio pra mudar o status quo. Pra 
Juan, a impossibilidade é não tentar o absurdo. Atitude que só 
se encontra em transformadores.”

DADO SCHNEIDER Doutor em Comunicação.

MÁRCIO CALLAGE CMO Vulcabras/Azaleia (Olympikus + Under 
Armour + Azaleia), Empreendedor, publicitário e professor. Foi sócio 
e presidente da DM9Sul, conselheiro de Comunicação dos Jogos 
Olímpicos Rio 2016, VP de desenvolvimento da LDC e atualmente é 
CCO na CUBOCC.

EGON BARBOSA Diretor de Marketing e Inovação da The Coca-Cola 
Company, com 26 anos de experiência em estratégia e gestão na indústria 
de bens de consumo e varejo.
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“O Juan executivo, em minha opinião, é o Juan que rompe a barreira 
do som. Ele vai muito mais rápido que os outros até os objetivos que 
ele tem. O Juan executivo, também na minha opinião, é o Juan que 
tem um coração gigante, e com ele faz as coisas com paixão, ele ganha 
um atalho em relação aos que fazem as coisas somente com a lógica e 
com a técnica, ou com o dicionário, ou com um manual de instruções 
que todo mundo tem acesso. O Juan busca as coisas onde ele cria um 
acesso e ele reinventa o acesso às coisas. Por isso que o Juan executivo 
é um cara que não executa, e sim transforma o que tem por perto 
até que aquilo vire alguma coisa que as outras pessoas vão perceber. 
E, muitas, talvez,  algumas pessoas não percebam nunca. Porque as 
coisas quando são diferentes, não precisam ser percebidas por todos. 
Elas têm que ser percebidas por quem está atento e por quem está 
buscando alguma coisa diferente. Então, o Juan executivo é um cara 
que realmente cria um outro universo das coisas que ele faz. E aí, nesse 
momento, ele elimina os universos próximos que estão buscando coisas 
parecidas e que, por consequência, ficam cada vez mais distantes da 
inovação de fato. Então o Juan executivo é um cara que realmente faz 
as coisas acontecerem. Só alegrias!

Conversar com o Juan é estar em contato direto com a inovação, 
romper com os padrões tão presentes em nossa sociedade e 
quebrar paradigmas. Enfim, é a possibilidade de acessarmos 
novos conhecimentos que nos estimulam a ter novas ideias e 
por conseguinte, impactam em nosso crescimento pessoal e 
profissional! Este livro com certeza irá nos proporcionar novas 
reflexões, sairmos da nossa zona de conforto e estimularmos na 
construção de novas soluções tão necessárias para o mundo atual! 
Este é o espírito do Juan Pablo, a inquietude e o não conformismo 
por aceitar as coisas como elas são!”

JOSÉ ALFREDO NAHAS Superintendente da ONG Parceiros 
Voluntários.

EDUARDO SANTOS Professor, publicitário, CEO da Loop Reclame 
(produtora de áudio mais premiada do sul do Brasil) e comunicador 
da RBS e da Band. Em suma, uma das mentes mais brilhantes do Sul 
do Brasil.

C4RT4S PARA 0 4UT0R
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Na nova morfologia da sociedade em rede, a inovação é o 
elemento básico para manter a competitividade das empresas. 
Nesse contexto, o Juan Pablo é um protagonista e um dos poucos 
profissionais realmente capazes de unir teoria e prática quando o 
tema é inovação em estruturas organizacionais.”

O marketing transformou a forma de vender, hoje como 
todos, o marketing sofre uma grande transformação, e poucos 
conseguem decifrar as rápidas mudanças que ocorrem, e um 
dos que mais inspiram pessoas e empresas nesta área chama-se 
Juan Pablo Boeira.”

Profissional inquieto, sempre a frente de grandes projetos de inovação. 
Se há uma palavra que o define, eu diria “disruptivo”. Um inquieto do 
bem, que busca diariamente expandir a sua zona de conforto. Trazer 
novos aprendizados para o seu networking é, sem dúvidas, uma de 
suas missões. Feliz e honrado por escrever algumas palavras sobre 
esse grande profissional que escolheu Porto Alegre para viver e, por 
consequência, ajudar a cidade a se reinventar.” 

CESAR PAZ Fundador do coletivo POA Inquieta, Fundador do 
Ecosys727 (Eyxo, Mosh, Alright, Zeeng, Doit, Nasc e Dex01), Curador 
do FIC2017 e Presidente da ABRADI.

PAULO KRUSE Presidente do Sindilojas Porto Alegre

ALEXANDRE DA COSTA PEIXOTO Superintendente do Sindilojas 
Porto Alegre

O Juan é um verdadeiro entusiasta da inovação. Acho incrível a 
capacidade dele de reunir pessoas e técnicas de diferentes áreas de 
conhecimento para gerar rupturas em modelos tradicionais. A inovação, 
antes de tudo, precisa vir de uma motivação por mudança, e isso parece 
estar no DNA do Juan”.

RICARDO CAPPRA Cientista de dados especialista em business analytics. 
Cientista-chefe na Cappra Data Science e do laboratório de Big Data 
Mission Control. Trabalha para o Governo dos EUA, Coca-Cola, Whirlpool, 
Banco Mundial, Rede Globo, Banco Itaú.
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Os algoritmos 
estão presentes no 

nosso dia a dia, 
fazem parte da 

nossa rotina, seja 
no nosso aplicativo 
preferido de celular 

ou naquele site 
de ofertas em que 

consumimos.
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Os algoritmos têm como objetivo principal a resolução de problemas, mesmo 
problemas que não existiam antes deles, facilitando nossa rotina e otimizando nosso 
tempo.

São vastos os exemplos: APPs de agenda, APPs de mobilidade, assistentes de 
banco digital, entre inúmeros outros exemplos.

Para alcançar maior efetividade, os algoritmos passaram a utilizar dados em larga 
escala e esses dados são essenciais no nosso mundo constantemente bombardeado de 
estímulos. Bem trabalhados e consolidados, conseguem nos apresentar informações 
extremamente relevantes.

No mundo corporativo e das grandes empresas, a união de algoritmos robustos 
e uma grande massa de dados coletada de diferentes fontes, se faz essencial e as 
tomadas de decisões importantes não ocorrem mais sem ao menos levar essas fontes 
em consideração.

Verificação de desempenho dos times de uma empresa, acesso às informações 
estratégicas de mercado, perfil de consumo de um cliente e campanhas personalizadas. 
Todas essas ações envolvem dados consolidados pela inteligência de negócio e os 
algoritmos fazem o seu processamento disponibilizando esse dado de uma maneira 
compreensível, seja por um especialista ou mesmo por um usuário comum.

No advento da Inteligência Artificial e do Big Data, o desafio maior é sermos originais. 
As Inteligências Artificias identificam padrões em variadas áreas, sendo depois 
de estáveis, mais assertivas que quem as criou ou contribuiu com o conhecimento 
específico para sua evolução. O Big Data pode prever nosso comportamento, por 
exemplo, montando um site personalizado para os nossos hábitos de consumo. 

A empresa que busca inovação deve buscar originalidade. É um caminho árduo e 
longo, mas aos poucos devemos nos desprender dela, e naturalmente caminhar para 
a originalidade, transformando o óbvio em inovação.

Por Yuri Castro Najar e Vinicius Rossoni Wagner
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Este livro é a materialização do Ensaio Teórico que desenvolvi para o Doutorado. 
Trata-se da primeira parte de uma série de três livros que abordam pela primeira vez 
de forma científica no Brasil, como o Design pode contribuir na projeção de cenários 
para a inovação através da utilização de Inteligência Artificial.

O objetivo desta obra é mostrar como o Design passou a ser relevante na figura 
de um ator estratégico para as tomadas de decisão através dos dados. A partir da 
metodologia que proponho a seguir, será possível conhecer os clientes, empresas 
e mercados com muito mais profundidade, descobrir os potenciais de consumo, 
entender quais são os leads mais qualificados, aumentar a quantidade e qualidade 
de leads e recomendar produtos e serviços de forma abismalmente mais assertiva.

Através da metodologia proposta, será possível projetar cenários pela lente 
do Design de forma muito mais rápida e com uma acuracidade jamais obtida 
anteriormente em relação aos instrumentos e ferramentas tradicionais de Design 
Estratégico. Ou seja, com o aprofundamento das técnicas apontadas neste livro, 
você poderá GANHAR MAIS E PERDER MENOS em relação à prospecção e 
inteligência de mercado no prumo da geração novos negócios, fortalecendo as 
estratégias de Upsell e Cross-sell, definindo as políticas de expansão, fusões e 
aquisições, bem como implantando novos serviços com previsibilidade, entre 
inúmeras outras funcionalidades estratégicas que podem ser desenvolvidas com a 
projeção de cenários através de Machine Learning pela lente do Design. 

De forma geral, este livro prepara o terreno para os leitores obterem um novo 
modo de raciocínio e modelo mental que oportunizam conquistar resultados 
incríveis. Ele traz uma abordagem compreensiva do novo raciocínio mercadológico 
voltado para a inovação, tratando de questões conceituais, com referências nas 
doutrinas originais de inovação e tecnologia. Seria oportuno que todo profissional 
ou estudante da área de Design, Marketing e Administração tivesse esta obra como 
leitura obrigatória, se não necessariamente pelas novidades conceituais que ela 
possa apresentar, mas ao menos por se tratar de um trabalho sobre a realidade 
contemporânea vivida por um experiente executivo de serviços, indústria e varejo.

Contudo, peço a gentileza de você me dar a oportunidade de propor uma ruptura 
no status quo mercadológico atual em que a maioria absoluta das organizações 
operam, para embarcarem no novo mundo da gestão de alta performance. Prepare-
se para uma experiência surpreendente e impactante. Boa leitura e ótimas reflexões!
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No decorrer dos últimos dois séculos, desenvolveu-se no mundo contemporâneo 
a percepção do surgimento de “[...] um mundo moldado pelas novas tecnologias, 
pelas novas estruturas sociais, por uma nova economia e uma nova cultura” (CAPRA, 
2005, p. 141). Para Capra (2002), a nova visão de mundo e realidades baseiam-se 
na consciência do estado de inter-relação e interdependência essencial de todos os 
fenômenos — físicos, biológicos, psicológicos, sociais e culturais.

Esta visão transcende as atuais fronteiras e destaca a inexistência de uma estrutura 
bem estabelecida, conceitual ou institucional, que acomode a formulação do novo. 
O que há, são algumas linhas mestras, sendo formuladas por muitos indivíduos, 
comunidades e organizações que desenvolvem novas formas de pensamentos, de 
acordo com seus princípios e contextos.

A sociedade atual encontra-se em um momento em que as mudanças são a cada 
momento, mais intensas, dinâmica e incerta (MORAN, 2015, p. 26). A humanidade 
é colocada à frente de subsequentes novas ondas de transformações, sendo a 
transformação digital uma delas, caracterizada pela velocidade exponencial e 
mudanças disruptivas que estão ocorrendo na sociedade, impulsionadas pela rápida 
adoção de tecnologia.  

Na mesma velocidade em que as ferramentas digitais estão moldando a forma como 
as pessoas vivem, se comunicam e trabalham, elas também estão gerando grandes 
mudanças, constituindo as forças motrizes dos fenômenos de transformação digital 
(FITZGERALD, et al., 2013), e, desta forma, os problemas enfrentados no âmbito 
social, cultural e organizacional, tornam-se cada vez mais complexos.

Ao mesmo tempo, os problemas atuais absorveram a complexidade do contexto ao 
abordar, simultaneamente, vários aspectos ou padrões de referência (social, econômico, 
psicológico, ético, cultural, científico, político, etc). Significa a imprescindibilidade 
da compreensão da mudança e da complexidade de um ponto de vista global, uma 
mudança no modo de pensar acerca destas questões, no modo de entender o mundo 
e de conceber a natureza (ACKOFF, 1981). Emerge a necessidade de administrar 
problemas gradativamente mais complexos e, desta forma, várias soluções são 
possíveis e critérios são determinados a fim de julgar a relevância e o valor de uma 
solução sob a lente do conhecimento atual da questão.
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Com base neste contexto, a possibilidade de conhecer o futuro a fim de minimizar 
riscos, passa a ser uma possibilidade pertinente à resolução de problemas. Neste 
sentido, emerge o planejamento de cenários, proveniente da antiguidade, quando 
utilizado pelos exércitos como técnica de elaboração de estratégias de guerra, 
passando pela II Guerra Mundial e, mais recentemente, incorporado ao mundo 
empresarial a partir da década de 1960 pela Royal Dutch Shell (HEIJDEN, 2004). 
Heijden (2004, p. 23) explica que:

Na Shell, o interesse por cenários em um nível conceitual mais flexível 
surgiu com as crescentes falhas de planejamento baseado em previsões, 
em meados dos anos 60. Inicialmente os cenários foram introduzidos 
como uma maneira de planejar sem ter de prever o que todos sabiam 
ser imprevisível [...]. O planejamento precisa ser baseado na hipótese de 
que alguma coisa é previsível. Se o futuro é 100% incerto, o planejamento 
é obviamente uma perda de tempo. Portanto, é separar aquilo que 
é previsível daquilo que é fundamentalmente incerto. Os elementos 
previsíveis são conhecidos como predeterminados. A idéia [...] em relação 
aos cenários era que os predeterminados iriam se refletir em todos os 
cenários da mesma maneira previsível. Por outro lado, a incertezas 
surgiriam de maneiras diferentes nos vários cenários. 

Lidar com as incertezas tornou-se um desafio para a visualização de cenários. Sob este 
aspecto, Heijden (2004) sugere três formas específicas de lidar com este obstáculo para 
a prática de cenários, ao assumir que a incerteza:

a) contribui para melhor entender o ambiente, como um todo, o que diferencia a visão 
de eventos isolados. Desta forma, a visualização de cenários permite a flexibilidade por 
parte dos atores, esquivando-se do conservadorismo excessivo ao mesmo tempo que 
assume riscos estimados;

b) expõe os tipos de ocorrências passíveis de acontecer e evita riscos desnecessários ao 
tornar visível as incertezas estruturais;

c) auxilia na quebra de modelos mentais, incentivando a flexibilidade e ampliando a 
capacidade de percepção necessária para reconhecer eventos inesperados e motivando 
atitudes proativas.

A partir desta experiência, autores como WACK (1985), SCHOEMAKER (1995), 
SCHWARTZ (2000) e HEIJDEN (2004), propuseram métodos para o planejamento 
de cenários para o desenvolvimento de um plano com base em alternativas, que são 
organizadas para dar apoio à discussão e decisão do melhor caminho a ser seguido pela 
organização. Complementarmente, no Design Estratégico, a projeção de cenários é 
trabalhada para fins de promoção de uma linguagem compartilhada entre os indivíduos, 
aproximando diversos pontos de vista e que, embasados por Manzini (2004), considera 
um hipotético estado dos elementos a fim de conceber e descrever as propostas e as 
motivações de modo comunicável e compreensível. 

O Design Estratégico desenvolveu métodos para a construção de cenários voltados 
a “uma variedade de visões comparáveis que devem ser claramente motivadas e 
enriquecidas com algumas propostas visíveis e (potencialmente) viáveis” (MANZINI, 
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JÉGOU, 2000). A construção de cenários sob a ótica do Design, construídos através 
da Pesquisa Contextual e Pesquisa Não Contextual, é discutida e difundida através de 
autores como os já citados Manzini e Jégou (2000), Morales (2004), De Moraes (2010) e 
Reyes (2010, 2011, 2012).

Tanto a Pesquisa Contextual quanto a Pesquisa Não Contextual (Blue Sky), têm a função 
de estabelecer um conjunto de conhecimentos compartilhados entre os participantes 
do processo. Para Steigleder e Tonetto (2013), “através da pesquisa contextual, é 
possível levantar informações para interpretar como seria possível derivar do ambiente 
os autores que levam ao processo de inovação, como recursos disponíveis, empresa de 
referência, tipologia de produto, mercado a perseguir, comportamento da concorrência, 
estrutura da distribuição e o modelo de cadeia de valor”. As forças resultantes destas 
pesquisas são percebidas como um diferencial na exploração inicial no processo de 
construção de cenários proposta pelo Design Estratégico (BITTENCOURT, 2012). 

Para Moraes (2010), os cenários construídos no período pós-globalização são 
dinâmicos, mutantes, imprevisíveis, codificados e híbridos. Concomitantemente, nunca 
antes na história foram gerados volumes tão grandes de dados como nos dias atuais.

O crescimento do tráfego de dados ocorre de maneira exponencial e este fenômeno 
deve-se a diversas fontes de dados, como os gerados no dia a dia pelas pessoas, seja 
por envio de e-mails, logs, relatórios, apresentações e documentos em geral; navegação 
na web; redes sociais; dados transacionais de consumo, financeiro, telecomunicações 
e entretenimento; dados de biometria para identificação e validação, como digitais, 
reconhecimento de voz, íris, retina e face; comunicação entre dispositivos fixos e 
móveis que monitoram processos, máquinas que localizam pessoas e liberam acessos 
(TAURION, 2013). É o chamado Big Data, que pode ser descrito como um conjunto 
de grandes volumes de dados complexos, que dificilmente podem ser processados e 
analisados utilizando os processos de análise usuais.

O surgimento do Big Data é uma reação à evolução e à expansão da tecnologia da 
informação em conjunto com a adesão por parte dos usuários. Como resultado deste 
fenômeno, a composição tradicional dos dados mudou, não sendo mais composta 
apenas por dados estruturados e servindo a um propósito específico. Neste sentido, 
foi necessária a confecção de máquinas com capacidade de aprender, sendo estas 
programadas previamente, fazendo uso de algoritmos elaborados e complexos 
que proporcionem a análise destes dados, tomada de decisões, especulações e até 
interações baseadas nas informações obtidas. Esta tecnologia é chamada de Inteligência 
Artificial (IA). 

Em uma nova camada, a máquina é capaz de aprender com os dados fornecidos a fim 
de proporcionar a saída de informações voltadas ao problema apresentado. Esta camada 
de aprendizado de máquina contínuo é conhecido como Machine Learning. “Algoritmos 
de Machine Learning são estruturados com equações predefinidas para organizar e 
executar os dados conforme a demanda. Um exemplo do uso de Machine Learning é a 
identificação de spams, onde inicialmente é fornecido e-mails rotulados como spams e, 
a partir disso, o software anti-spam deverá identificar, nos próximos e-mails que forem 
recebidos, padrões para que possa classificá-los como spam ou não spam [...] Trata-se 
de imitar o aprendizado intuitivo humano onde, com a experiência, tem-se a capacitação 
de executar uma série de atividades” (DAMACENO, VASCONCELOS, 2018). 
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Interessa à máquina analisar os dados, dividindo em várias camadas e as analisando 
constantemente, tornando desnecessária a intervenção humana para fornecer 
explicitamente todo o conhecimento necessário para a máquina (GOODFELLOW, 
2017). Para Alan Turing (1950), o real conceito e objetivo da Inteligência Artificial e sua 
camada de Machine Learning é executar tarefas de forma inteligente, ou seja, dada o seu 
objetivo, o seu comportamento pode ser entendido ou encarado como aleatório, porém 
o “aleatório” será seu comportamento inteligente. Uma vez que máquinas inicialmente 
são programadas a executar seu código de forma disciplinada, seu comportamento tido 
anteriormente como aleatório, pode ser visto como um pequeno desvio intencional que 
não permita voltas sem objetivo.

Estas tecnologias oferecem uma nova forma de compreender o mundo, fazendo 
com que dados que antes eram considerados estáticos se tornassem matéria-prima no 
mundo dos negócios (AAKER, 2017). Neste sentido, projetar cenários neste ambiente, 
é assumir um risco extremo já que, de forma geral, os mesmos costumam fracassar 
pela falta de identificação de informações relevantes em meio a todo o ruído presente 
na sobrecarga de informações. Desta forma, o objetivo do presente livro é propor a 
inclusão da Inteligência Artificial e Machine Learning como instrumentos facilitadores 
na captação e compreensão da enorme quantidade de dados e informações 
existentes para as análises de Pesquisas Contextuais na projeção de cenários de 
inovação pela lente do Design. 

A Pesquisa Não Contextual não será abordada nas análises do presente livro, uma vez 
que a Inteligência Artificial e Machine Learning estão sendo propostas para contribuírem 
somente nas etapas de análise da Pesquisa Contextual e não em todo o processo da 
construção de cenários. Justamente para não influenciar de forma suprema na atuação 
do designer e também não comprometer o processo criativo como um todo. A utilização 
de Inteligência Artificial na pesquisa Não Contextual / Blue Sky será abordada somente 
a partir dos próximos livros.

Para tanto, far-se-á necessário buscar um aprofundamento na temática do Design 
Estratégico e o processo de construção de cenários na Pesquisa Contextual. Além disso, 
serão discutidas referências na esfera tecnológica, mais precisamente nas áreas de Big 
Data, Inteligência Artificial, Machine Learning e algoritmos, a fim de buscar subsídios 
para a elaboração de uma proposta metodológica abrangendo tecnologia voltada 
ao enriquecimento do processo de construção de cenários na perspectiva do Design 
Estratégico.

Os insights e oportunidades encontrados através da elaboração do Referencial 
Teórico a seguir, serão apresentados no Capítulos Discussão Teórica Preliminar. Desta 
forma, a estrutura completa do trabalho pode ser visualizada na figura abaixo.
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Figura 1 – Estrutura do Trabalho
Fonte: Elaborado pelo Autor - 2019
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O presente capítulo tem 
como objetivo sustentar o 
objeto de pesquisa deste 
estudo, apresentando as 

bases teóricas alusivas 
a Big Data e Inteligência 

Artificial, assim como 
suas aplicações 

dentro do contexto da 
transformação digital, de 
forma a contribuírem no 
processo de construção 

de cenários pela lente do 
Design Estratégico.



33

O Design é conceituado como uma abordagem que lida e compreende com 
propriedade o mundo artificial, pois os seus valores e habilidades são intrínsecos e 
essencialmente formados por técnicas e atividades artificiais (CROSS, 1999). É atribuída 
à essência do Design a capacidade propositiva de modificação e contribuição para a 
manutenção deste ambiente artificial.

Com sua história apontando primeiramente para uma atividade atrelada a sistemas 
industriais, o Design ganhou notoriedade ao representar uma prática orientada à 
conferência de valor estético a objetos (FORTY, 2007). No entanto, mais recentemente, 
o Design vem sendo discutido e ganhando espaço através de abordagens cada vez 
mais amplas.

O Design passou a ser discutido como uma disciplina cuja perspectiva integra 
essencialmente o âmbito das investigações dos indivíduos e usuários e suas relações 
de interação, uso e consumo de sistemas, produtos e ambientes (CROSS, 1999). 
Neste sentido, Forty (2007) preconiza que o design está intrinsecamente relacionado 
a sistemas e cadeias complexas de valor.

Ao aproximar-se do comportamento humano, o Design caracteriza-se por sua 
cultura intelectual e repertório científicos e metodológicos próprios que partem do 
princípio da interdisciplinaridade, ou seja, da ocupação e adaptação de conhecimentos 
advindos de diferentes campos, em sua maioria de áreas precursoras, como, por 
exemplo, o marketing e a psicologia, na síntese em abordagens originais orientadas à 
investigação (CROSS, 2001). Logo, pode-se estabelecer um processo de descoberta 
contextualizada, dentro do qual a ideia de Design pode se construir a partir de 
diferentes premissas e associações, e ser aplicada de forma coerente dentro de cada 
contexto (ZURLO, 2010).

É possível observar o estabelecimento de um elo objetivo entre o Design 
e a capacidade de moldar uma sociedade através da influência nas atitudes, 
comportamentos e relações dos indivíduos com o seu entorno (BUCHANAN, 1985). 
Deste modo, mudanças tecnológicas, sociais e nos paradigmas dominantes são 
primordiais para a compreensão do Design dentro de um contexto contemporâneo. 

Com os problemas de Design tornando-se cada vez mais complexos, o Design 
abandonou gradativamente seu papel de processamento de problemas para uma 
perspectiva de processo de resolução de problemas (CASSIM, 2013). Segundo 
Jones (2014), ao integrar a abordagem sistêmica em seu processo, o Design passou 
a desenvolver perspectivas no intuito de mapear, descrever, propor e reconfigurar 
sistemas complexos.

Neste contexto, manifesta-se o Design Estratégico, ao caracterizar-se como uma 
abordagem que permite e propõe diversos pontos de vista, modelos interpretativos 
articulados e variadas prospectivas disciplinares (ZURLO, 2010). O Design Estratégico 

2.1 DESIGN ESTRATÉGICO - CONCEITOS



34

pode ser considerado como uma abordagem à complexidade da sociedade e à lógica 
contemporânea, sejam elas de ordem técnica, processual ou organizacional. Neste 
sentido, Zurlo (2010, p. 1) conceitua o termo como: 

Design Estratégico é, como complexidade, uma palavra problema. 
Um sistema aberto que inclui diversos pontos de vista, modelos 
interpretativos articulados e várias prospectivas disciplinares. A palavra 
inclui mais abordagens (em termos de operatividade, instrumentos e 
modelos de construção de consciência) e manifesta a si mesma, em 
alguns aspectos teóricos e práticos, mesmo sob outros nomes: design 
leadership, design thinking, design strategy, design direction, business 
design, design research, design management, etc. Todas expressões 
que revelam sobreposições, parciais ou totais, com a operatividade e os 
princípios do Design Estratégico. (ZURLO, 2010, p. 1). 

O Design Estratégico aproxima arte (expressa pela criatividade) e técnica, 
considerando aspectos dos contextos sociais, econômicos, organizacionais e culturais 
(ZURLO, 2010). Ou seja, possui a capacidade de comunicar de forma clara, visual e 
tangível tais sinais, auxiliando na superação de barreiras inerentes à solução proposta.

Meroni (2008) ressalta que o Design Estratégico é uma disciplina que contempla 
a identificação e definição do problema, ou seja, vai além de sua resolução. Enfatiza 
que aspectos como estes tornam o Design uma atividade holística e sistêmica, no qual 
processos, ambientes, competências e pessoas são elementos a serem considerados 
em suas ações, tidas tanto como parte da solução, como do próprio do problema. 
A reformulação da maneira como os problemas são entendidos, projetados e 
tratados, tornam-se os desafios contemporâneos diante da ampla complexidade e 
interdependência com que eles se apresentam.

Neste sentido, o Design Estratégico destaca-se ao extrapolar o âmbito das empresas 
para incorporar a sociedade, a cultura, o meio ambiente e as relações de poder em 
suas práticas, ao observar os fenômenos para além do que é visível. Sua atuação é 
evidenciada por uma lógica de fazer, aplicando um olhar do todo e conduzindo o 
processo até as etapas mais tangíveis da execução (ZURLO, 2010).

O Design Estratégico se propõe a oferecer transformações necessárias a partir da 
interpretação da complexidade da realidade com base em sua capacidade de ver 
(interpretar o contexto), prever (desenvolver cenários) e fazer ver (tornar o conceito 
concreto).

Zurlo (2010) entende que o Design Estratégico desenvolve técnicas especiais que 
permitem simular situações espaço-temporais da organização no ambiente, de forma 
a prever problemas e desenvolver soluções colaborativas, através de representações 
mentais expressas pela linguagem e pelas capacidades inerentes ao Design e ao 
designer. Pode ser uma atitude ou sensibilidade, segundo o autor, de captar sinais 
fracos de mudanças nos comportamentos, preferências, aparências ou orientação dos 
projetos em cenários onde se pode exercitar. 

A seguir, será apresentado como a construção de cenários adere ao presente projeto de 
pesquisa através de suas premissas, funcionalidades e aplicações no Design Estratégico.
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2.1.1 CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS

O planejamento por cenários, conforme citado na introdução deste trabalho, iniciou 
no meio mercadológico através da experiência da Shell em 1972 (MOREIRA, 2005; 
SHELL, 2005). A proposta constituía de uma abordagem do futuro e suas implicações 
sistêmicas em um mundo dinâmico, imprevisível e cada vez mais complexo (SCHWARTZ, 
2000). A elaboração de possíveis ambientes futuros, promoveria o entendimento das 
forças que moldam o desdobramento do presente. A finalidade destes cenários, 
no entanto, não seria o de escolher o futuro mais provável, de forma a esperar sua 
ocorrência ou adaptar-se a ele, mas buscar resoluções adequadas ao maior número de 
futuros possíveis.

Apesar de fundamentados nos mesmos princípios do conceito de cenários 
proveniente dos anos cinquenta do Século XX (HEIDJEN, 2002; SCHWARTZ, 2000), a 
construção de cenários adotada atualmente no mercado atua de diferentes formas e 
com encaminhamentos distintos.

Schwartz (2000) destaca que os cenários são, atualmente, um poderoso veículo para 
desafiar modelos mentais relativo ao ambiente, antecipando mudanças que podem, 
inclusive, surgir a partir de novos modelos mentais, mais apropriados e eficazes. Para 
Andrade (2014), alguns futuros podem ser considerados improváveis, enquanto outros 
podem apresentar-se como plausíveis, baseados em conhecimento da realidade e 
tendências. Esta questão é corroborada por Heijden (2004, p. 34) ao afirmar que:

Os cenários são um conjunto de futuros razoavelmente plausíveis, mas 
estruturalmente diferentes. São concebidos através de um processo 
de pensamento causal, e não probabilístico, refletindo interpretações 
diferentes dos fenômenos que reagem a estrutura subjacente do 
ambiente dos negócios. Os cenários são usados como meio de definir 
a estratégia em relação a uma série de modelos futuros do mundo, 
plausíveis, mas estruturalmente muito diferentes. Uma vez decidido 
o conjunto de cenários, eles serão tratados como sendo igualmente 
prováveis. Todos devem receber o mesmo peso, sempre que estiverem 
sendo tomadas decisões estratégicas. 

Em suma, no contexto atual, o objetivo do uso de cenários pelas empresas vai além 
de selecionar um futuro ideal ou o mais provável, mas contempla ainda a possibilidade 
de ter a visão do todo através de alternativas que apresentam as melhores condições 
para a tomada de decisão. Esses caminhos são considerados em diferentes olhares 
estratégicos que podem influenciar, de forma positiva, o futuro da empresa. Nesse 
sentido, as empresas poderão fazer escolhas “hoje” como uma visão de como elas 
poderão ser no futuro (SCHWARTZ, 1996).

Conforme Moutinho (2006), conhecer o futuro para tomar decisões é uma atividade 
inerentemente humana. O objetivo é construir diversos cenários igualmente plausíveis 
de acontecer para definir estratégias expressivas e atingíveis, com base nesses 
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resultados encontrados no processo de construção. Ainda segundo Moutinho (2006), 
o planejamento por cenários não objetiva descobrir o verdadeiro futuro, mas poder 
construir alternativas aceitáveis de acontecer. Além disso, os cenários podem ser 
considerados como pontos que devem ser discutidos junto aos processos estratégicos 
de uma empresa, pois é na construção desses processos que devem ser vistas e 
discutidas as diferentes situações que a empresa poderá enfrentar.

Desde o final da década de 1990, ocorreram tentativas de combinar as metodologias 
de cenário e Design pelas principais universidades e consultorias de Design (Evans 
2003; DFFN 2003; Rodriquez 2005). Os métodos resultantes foram chamados de 
“orientados para o futuro”, “solução” ou “orientados para o Design”, mas todos 
visam prever oportunidades concretas e aplicar o processo do cenário básico de uma 
maneira muito diferente de um processo empresarial estratégico.

A incorporação da técnica de construção de cenários à prática do Design Estratégico, 
apresenta-se particularmente frutífera na mediação entre as fases de pesquisa e 
da elaboração de conceitos projetuais. Por este motivo, o conceito de cenários no 
âmbito do Design é amplamente utilizado por autores como Cautela (2007), Celaschi 
e Deserti (2007), Manzini e Jégou (2006), Moraes (2010), Morales (2004), Reyes (2012), 
dentre outros.

Os cenários são utilizados no Design Estratégico como instrumentos para prever 
a direção “para onde ir” (MERONI, 2008), enquanto que Zurlo (2010) complementa 
este conceito ao entender que o Design Estratégico desenvolve técnicas especiais 
que permitem simular situações espaço-temporais no ambiente, de maneira a prever 
problemas e desenvolver soluções colaborativas, através de representações mentais 
expressas pela linguagem e pelas capacidades inerentes ao Design e ao designer.

Através de Meroni (2008) e Zurlo (2010), é possível perceber a necessidade da 
incorporação de realidades e problemáticas voltadas ao futuro no exercício do Design. 
Neste âmbito, a prática da construção de cenários apresenta-se como metodologia 
significativa ao considerar e descrever partes de realidades, mas inserindo nelas uma 
visão de futuro e uma possível linha prospectiva. Para (TROCCHIANESI, 2008, p.186) 
e Meroni (2008, p. 34), o Design Estratégico é uma atividade que deve considerar os 
interesses e valores coletivos, e define o passo a passo das ações depois de estabelecer 
uma orientação através de um conjunto de cenários. É mais do que aprender a lidar 
com o ambiente e do que aprender um procedimento. Isto está relacionado com onde 
ir e não somente como ir.

A capacidade de projeção de cenários a partir do pensamento estratégico indica 
futuros possíveis e decodifica os sinais que a sociedade apresenta, conferindo, assim, 
possibilidades mais assertivas às organizações. Neste sentido, o Design passa a 
assumir uma forma mais estratégica e transversal. Não obstante, o Design Estratégico 
propõe o foco não apenas na praticidade ou estética do produto ou do serviço, mas 
age no todo do sistema, através de uma visão holística e integrada no cotidiano dos 
indivíduos.

Em sua atuação, a construção de cenários nesta ótica extrai do ambiente externo e 
atua internamente na interlocução de sinais de mudança da sociedade, da cultura, do 
mercado, da tecnologia, dentre outros. Nesta perspectiva, os cenários “[...] constituem 
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um espaço de diálogo que busca representar visualmente um conjunto de visões e 
propostas destinadas a orientar a atividade projetual. Trata-se de um tema fortemente 
inserido no contexto contemporâneo [...]”. (HINDRICHSON, 2013, p. 19).

Sob a ótica do Design Estratégico, os cenários são utilizados para “projetar futuros 
imaginários expressos através de histórias plausíveis nas quais se narram sequências 
futuras de ações e de suas consequências” (REYES, 2011, p.2). É importante ressaltar 
que as ações propriamente ditas não se referem a objetos, conforme as origens do 
Design, mas a uma mudança do ambiente conforme a visão estratégica do Design. 
Mesmo assumindo uma perspectiva sistêmica, os cenários não buscam a linearidade 
de “causa e efeito”, e sim a aceitação e a representação da complexidade dos 
elementos que constituem o problema.

Zurlo (2010) entende que o Design desenvolve técnicas que permitem simular 
situações espaço-temporais de forma a prever problemas e desenvolver soluções 
colaborativas, através de representações mentais expressas pela linguagem e pelas 
capacidades inerentes ao Design e ao designer. É a busca pela união entre os aspectos 
objetivos e subjetivos, primários e secundários, principais e derivados, materiais e 
imateriais de produtos e serviços no âmbito dos conteúdos imateriais. Assim, faz-se 
necessário um modelo mediador na definição do significado do produto (conceito) e 
da sua significância (valor) chamado metaprojeto. É um suporte à antiga metodologia 
projetual, já que desponta como uma alternativa mais flexível e adaptável a diferentes 
condicionantes, diante das quais se deparam os designers atualmente. A sua referência, 
deve-se ao fato da presente pesquisa ser desenvolvida em etapas metaprojetuais de 
um processo de projeto.

2.1.1.1 METAPROJETO

 A união dos verbetes meta (além, reflexão, crítica, sobre) e projeto (do italiano pro/
gettare, ou seja, antecipar, propor, conceber) faz com que o metaprojeto signifique 
“refletir antes de conceber” e tenha a função de “ir além da escolha por simples 
intuição” (MORAES, 2010). Segundo o autor, o metaprojeto precede a fase projetual e 
constitui-se em um método de questionamento estratégico aprofundado do problema 
que se consolida, por meio da formação e prospecção teórica. 

O metaprojeto atua principalmente nas fases iniciais do projeto de Design, 
observando a realidade existente e prospectando cenários futuros. A fase metaprojetual 
seria, neste sentido, o momento em que deve-se inserir as informações relevantes 
ao projeto para uma reflexão inicial, até se chegar à formulação mais precisa sobre 
o conceito a ser desenvolvido no Projeto de Design. Scaletsky, Costa e Bittencourt 
(2016) destacam-no como “um espaço que extrapola o próprio projeto específico”.

O projeto em Design é a maneira como são organizados os fatores que concorrem 
à obtenção de um resultado, pré-desenhando o processo e simulando os efeitos que 
podem ser produzidos, para melhor enfrentar e prever dificuldades e problemas. Neste 
contexto, o metaprojeto define o processo de idealização e programação do processo 
de pesquisa e projetação que se deseja utilizar na busca pelo resultado desejado. 
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A etapa metaprojetual sugere “um ‘projeto do projeto’, ou seja, um programa 
articulado e analítico, subdividido em fases, tempos e recursos econômicos e humanos 
necessários em cada fase, que constituirá o ‘plano regulador geral’ do processo de 
inovação” (CELASCHI, 2007, p.40). O próprio problema de projeto deve, de certa 
forma, ser projetado e reposicionado. Segundo Celaschi e Deserti (2007), esta etapa é 
fundamental para garantir a futura governabilidade do projeto a partir da observação 
da realidade e da construção de modelos.

Scaletsky, Costa e Bittencourt (2016) entendem que, a partir da coleta de dados, o 
designer “analisa, seleciona, associa, separa e hierarquiza [...] relaciona elementos de 
um paradigma para com outro para construir novos sintagmas, que serão usados no 
projeto [...]”. Esta coleta de dados é composta, segundo os autores, por duas grandes 
pesquisas em torno do problema: a pesquisa contextual e a pesquisa Blue Sky. A 
seguir, é apresentado o modelo de metaprojeto proposto por Celaschi e Deserti 
(2007) e adaptado por Scaletsky, Costa e Bittencourt (2016): 

O primeiro dos três momentos do metaprojeto é conduzido através de instrumentos 
que visam “analisar e interpretar vínculos do ambiente organizacional, estabelecendo 
os limites do projeto”, destacam-no como “um espaço que extrapola o próprio 
projeto específico” (SCALETSKY, COSTA, BITTENCOURT, 2016). Ou seja, analisa as 
características da empresa, do usuário e do mercado, investigando desta maneira, os 
vínculos preexistentes ao projeto. Nessa fase, são realizadas pesquisas contextuais 
como, por exemplo, análises de mercado e setoriais, benchmarking, análises do 
contexto de uso, e análise do posicionamento do produto/serviço. Estas pesquisas 
destinam-se a alimentar o projeto e estão apresentadas na Figura 2 como Dossiê 
Empresa-Mercado.

O segundo momento do metaprojeto é o briefing, a situação inicial de um problema, 
o qual, segundo Reyes (2011), deve ser revisto ao longo do processo em diferentes 
níveis de intensidade, permitindo uma construção aberta a fim de flexibilizar o método. 

Figura 2 – Metaprojeto
Fonte: Celaschi e Deserti (2007, p. 59) e adaptado por Scaletsky, Costa e Bittencourt (2016).
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Esta “revisita” é chamada de contrabriefing ou debriefing, o contraposto dialético ao 
briefing. Esta é uma das flexibilizações proporcionadas pelo metaprojeto em Design: 
a criação de um espaço reflexivo para a discussão do briefing e sua confrontação com 
os dados resultantes de pesquisas contextuais, sobre empresa, usuários e mercado. 

O terceiro momento apresentado na Figura 2 é o da pesquisa Blue Sky, também 
denominada “Pesquisa Não Contextual”, que busca “fornecer caminhos e estímulos 
ao processo de ‘projetação’ por meio de referências que mantêm um vínculo menos 
direto com o problema de Design” (CELASCHI, DESERTI, 2007). A Pesquisa Blue Sky 
agrega a síntese do problema, a pesquisa de estímulos e a pesquisa de tendências. 
Os elementos que compõem uma pesquisa deste tipo poderiam ser chamados de 
“facilitadores do pensamento”, que nada mais são do que a busca por referências, 
direta ou indiretamente, relacionadas ao tema que está sendo trabalhado e têm por 
objetivo estimular o pensamento criativo, auxiliar nas associações e nas analogias de 
projeto. Embora a Pesquisa Não Contextual esteja sendo descrita neste capítulo, ela 
não fará parte das análises do presente projeto, constando apenas para contextualizar 
de forma mais completa o processo de projeção de cenários para lente do Design 
Estratégico.   

Para Bittencourt (2012), este trabalho resulta em um dossiê de cenários de inovação 
que aborda aspectos como:

a) Estímulos: coleta e organização de referências visuais que provoquem no designer 
o raciocínio por metáforas, ou seja, o deslocamento de um lexema (palavra, em sentido 
corrente) de um paradigma a outro mais conhecido. Este movimento permite uma 
aproximação do problema de forma indireta, por associação de ideias, favorecendo o 
processo criativo;

b) Tendências: interpretação de sinais “fortes e fracos”, vindos da observação da 
evolução dos comportamentos, da sociedade, dos mercados, das tecnologias, etc;

c) Construção de cenários e vision: cenários no sentido de caminhos possíveis de 
inovação, por onde pode seguir o projeto. As visions são representações visuais, como 
a denominação sugere, de possíveis soluções projetuais, com a função de ajudar nas 
escolhas que darão origem a um “concept”, uma representação mais detalhada do 
que será desenvolvido para a resolução do problema em si.

Os estímulos podem ter origens e formas diversas, podendo ser visuais ou 
conceituais. Se na pesquisa contextual são registrados aspectos mensuráveis da 
realidade, com o propósito de formular indicações e vínculos ao briefing e ao projeto, 
a Pesquisa Não Contextual toma o contrabriefing, ou debriefing, como ponto de 
partida para uma investigação livre de compromissos com os elementos conhecidos 
até então.

A pesquisa de estímulos é realizada através de uma coleta iconográfica e bibliográfica 
em setores de referência que não necessitam ter relação direta com o projeto. Então, 
neste momento, são identificadas e analisadas macrotendências e, finalmente, são 
construídos cenários para delineamento de uma visão estratégica. São concebidos, 
também, diversos conceitos projetuais, ou seja, embriões de novos produtos 
(KEINONEN, TAKALA, 2006, p. 232), que concretizarão as trajetórias estratégicas.
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A Blue Sky, ao atuar como “oxigenador” e “fertilizador” do movimento criativo, 
apresenta-se como um processo aberto que busca a identificação, organização e 
representação de informações, tendências e trajetórias de inovação, que possam 
funcionar como elemento de estímulo ao projeto.

Scaletsky, Costa e Bittencourt (2016) ressaltam a diferença entre a pesquisa 
contextual e não contextual como:

A primeira mantém uma relação estreita com o problema de projeto, 
e a segunda busca fornecer outros conhecimentos referenciais que 
poderão auxiliar os projetistas a encontrarem novas e inovadoras 
respostas ao problema de projeto inicialmente proposto. Portanto, 
no modelo proposto, as pesquisas contextual e não contextual 
estão postas em uma posição dialética, com informações vindas dos 
paradigmas da organização tencionadas pelas referências de outros 
paradigmas análogos de outras áreas, com a ideia de que o processo 
estimule a criação de novos sintagmas. A liberdade da Pesquisa Não 
Contextual, comprometida com os limites e vínculos que a pesquisa 
contextual proporciona, permite o reconhecimento de espaços de 
inovação capazes de transcender as restrições impostas pelo ambiente 
organizacional.

É possível perceber que esta metodologia projetual é uma reflexão crítica ao 
modelo de projeto antigo, a partir de um ambiente que conta com a presença de 
aspectos produtivos, mercadológicos, tecnológicos, ambientais, materiais, estéticos e 
socioculturais, baseados em análises e estudos realizados. O metaprojeto considera, 
também, além das necessidades básicas, primárias e objetivas, as necessidades 
secundárias, derivadas e subjetivas (com relação à emoção, desejo e prazer). Desta 
forma, atua como uma abordagem que auxilia o projeto acerca de conteúdos imateriais 
ao considerar a comunicabilidade, a cognição, a interface, o valor (estima e afeto), o 
conceito percebido no produto e sua significância. Em complemento, segundo Meroni 
(2008), a forma como um Designer Estratégico transforma visões em uma hipótese 
plausível, é através da construção de cenários, que podem ainda dar suporte ao 
processo estratégico de uma empresa ao visualizar diferentes situações para serem 
colocadas em prática.

Sendo assim, o objetivo do uso de cenários sob a ótica do Design Estratégico 
pelas organizações, não é selecionar um futuro ideal ou o mais provável, mas ter a 
visão do todo, através de alternativas que apresentam as melhores condições para 
a tomada de decisão.  O Design passa a ser uma fonte geradora de soluções para 
problemas em uma perspectiva futura (REYES, 2011). No atual contexto competitivo 
de mercado, as empresas que não forem capazes de se reinventar constantemente, 
bem como quando se fizer necessário, rapidamente ficarão obsoletas face às nuances 
do mercado contemporâneo (BEZERRA, 2011).

A seguir, será abordado como a Transformação Digital impacta a proposta da 
presente pesquisa, assim como seus principais conceitos e aplicações tem aderência 
ao objeto de pesquisa proposto.
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2.2 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E PÓS-DIGITAL

 A emergente mobilidade dos sistemas e dispositivos, a intensa distribuição de 
informação, a portabilidade das redes e aplicações, a computação em nuvem e a 
complexidade transversal de acesso, meios de armazenamento, produção, tratamento 
e distribuição de informação, exigem das organizações uma Transformação Digital 
(GOUVEIA, 2014). Cezar Taurion (2017) destaca que a Transformação Digital não é 
apenas automação de processos ou adoção de tecnologias como cloud ou smartphones. 
É bem mais abrangente. Envolve mudança significativa no modelo mental e conceitos 
da empresa. Muitas vezes, inclusive, transformando seus modelos de negócio.

David L. Rogers (2017, p. 195-225) usa da analogia para facilitar o entendimento do 
tema Transformação Digital e sua relevância:

Durante a primeira onda da Revolução Industrial, as fábricas dependiam 
de fontes fixas de energia – primeiro, da energia hidráulica produzida 
pelas rodas d’água localizadas ao longo dos rios e, mais tarde, da energia 
a vapor, oriunda de máquinas que queimavam carvão. [...] A energia 
elétrica eliminou todas as limitações que até então haviam definido 
as características das fábricas. [...] As possibilidades de layouts de 
fábricas totalmente revolucionários eram surpreendentes. Os donos das 
fábricas, no entanto, ignoravam em grande parte essas oportunidades. 
Estavam tão acostumados às premissas e às restrições de centenas de 
anos que se impunham aos projetos das fábricas, que simplesmente 
não conseguiam ver as possibilidades diante de seus olhos. Coube às 
novas empresas geradoras de energia elétrica, as ‘startups’ da era da 
eletrificação, pregar a inovação na manufatura. [...] Já na década de 1920, 
um novo ecossistema de fábricas, trabalhadores, engenheiros, produtos 
e negócios já tinha tomado forma, tudo em torno da energia elétrica. 
Hoje, nossas nativas digitais (como Google ou Amazon) são como as 
geradoras de energia elétrica no começo da era da eletrificação.

A transformação de toda a organização implica, inicialmente, em múltiplas pequenas 
mudanças, para que sejam iniciados ciclos de mudança de comportamentos ao longo 
de toda a organização (BOYCE, DIPRIMA, 2013).

Um dos momentos mais importantes para uma organização é quando todas as 
pessoas que a integram compreendem que a Transformação Digital é uma mudança 
cultural e não uma questão técnica. Desta forma, a Transformação Digital está 
direcionada às mudanças que as tecnologias digitais podem trazer no modelo de 
negócios da organização, o que resulta em alteração de produtos, processos ou 
estruturas organizacionais (HESS et al., 2016; SINGH, HESS, 2017).

Na Transformação Digital, a perspectiva da gestão da informação e do conhecimento 
demonstram-se fundamentais através da inserção de tecnologias que tratam da 
geração de dados, como a Internet das Coisas (IoT - Internet of Things), bem como 
ferramentas que lidam com o tratamento da exploração desses dados (Analytics – Big 
Data), elementos que estão passando por um processo de aceleração sem precedentes 
(FRANCISCO, KUGLER, LARIEIRA, 2017).
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2.2.1 TRANSFORMAÇÃO PÓS-DIGITAL

 O uso de tecnologias emergentes para facilitar e melhorar o desempenho das 
empresas é um tema recorrente e que vem ganhando destaque nas organizações do 
mundo todo. Executivos de todos os segmentos passaram a utilizar avanços digitais 
como análise de dados para tomada de decisão, questões ligadas à mobilidade, mídias 
sociais e inúmeros outros dispositivos inteligentes incorporados às suas práticas 
laborais. Entretanto, para muitas empresas ainda, o uso de tecnologias tradicionais 
como os ERPs (Enterprise Resource Planning ou Sistema Integrado de Gestão 
Empresarial) para otimização de processos internos, sites responsivos e aplicativos 
para relacionamentos com clientes, são exemplos tangíveis de Transformação 
Digital. Todavia, é satisfatório que existem executivos nos quais já evoluíram seus 
mind sets para as novas dinâmicas do mundo moderno e perceberam a rapidez 
com que as três novas revoluções (tecnológica, social e informação) passaram a 
impactar nos comportamentos de consumo. Esta nova realidade vem contribuindo 
com o desmoronamento de vários modelos de negócio na última década, e, por este 
motivo, as empresas precisam se adaptar às novas Transformações Digitais.

Mas, afinal, o que é de fato a tão falada Transformação Digital? É a integração da 
tecnologia digital em todas as áreas de um negócio, mudando fundamentalmente 
como você opera e agrega valor aos clientes. É, também, uma mudança cultural 
na qual exige que as organizações desafiem continuamente o status quo, assim 
como experimentem e se sintam confortáveis com possíveis fracassos e tenham 
metodologias para correções ágeis.

A Transformação Digital passou a ser imperativa para todos os negócios, desde o 
pequeno até as grandes corporações. Essa mensagem aparece em alto e bom tom a 
partir de cada palestra, painel de discussão, artigo, festivais de inovação ou estudo 
relacionado em como as empresas podem permanecer competitivas e relevantes 
à medida que o mundo se torna cada vez mais digital. O que não está claro para 
muitos líderes empresariais, é o que efetivamente significa Transformação Digital. 
Quando abordamos este tema com gestores de empresas, são comuns as dúvidas 
do que realmente orbita a Transformação Digital. É apenas uma maneira cativante 
de dizer que mudou seus sistemas para a nuvem? Quais são as etapas específicas 
que precisam ser seguidas? Precisamos criar novos empregos para nos ajudar a criar 
uma estrutura para a Transformação Digital ou contratar um serviço de consultoria? 
Quais partes da nossa estratégia de negócios precisam mudar? Isso realmente vale 
a pena?  

Alguns líderes ainda pregam que o próprio termo “Transformação Digital” se 
tornou tão utilizado e tão amplo, que virou uma moda inútil. Você pode não amar 
o termo, mas, querendo ou não, os mandamentos de negócio por trás dos prazos 
de evolução, os desempenhos dos novos modelos operacionais e a sua capacidade 
de responder aos clientes e rivais, não vão a lugar nenhum sem uma implantação 
cultural da Transformação Digital.

É importante ressaltar também que as organizações de hoje estão em patamares 
diferentes no caminho para a Transformação Digital. Se você está se sentindo 
preso em seu trabalho de Transformação Digital, você não está sozinho. Uma das 
questões mais difíceis na Transformação Digital,  é como superar os problemas 
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iniciais da cultura empresarial atual para a execução da Transformação Digital. Isso 
gera angústia e muitas organizações têm o pensamento de que estão muito atrás 
de seus pares em transformação, quando não necessariamente é esse o caso.

Mesmo as organizações que estão indo bem no caminho da Transformação 
Digital, também enfrentam obstáculos difíceis, como  orçamentos, falta de 
entendimento por parte de gestores e principalmente os impactos nas mudanças 
culturais que são gerados nas empresas. Entretanto, este não é mais um tema que 
envolve avaliar “se a empresa implantará”. Mas sim quando iniciará a implantar, pois 
dificilmente sobreviverão as organizações que não implementarem imediatamente 
uma verdadeira Transformação Digital. Até porque já estamos evoluindo inclusive 
para a Era da Transformação Pós-Digital e sua empresa não pode ficar estagnada 
tão atrás das demais. 

As organizações estão adotando tecnologias digitais em um ritmo sem 
precedentes, com investimentos em Transformação Digital que devem fechar 
2019 em US$ 1,25 trilhão (Fonte: IDC.com). Como resultado desses esforços, 
as tecnologias digitais estão alimentando cada vez mais as principais operações 
comerciais. As tecnologias digitais, especificamente as sociais, as móveis, as 
analíticas e as de nuvem, aqui referidas como SMAN, agora foram além dos silos 
de adoção, para se tornarem parte da base tecnológica das organizações.

Então, agora que muitas organizações globais já evoluíram dessa primeira onda 
de transformação para se tornarem negócios digitais, o que vem a seguir? Nesta 
era de Transformação Pós-Digital, que se aproxima rapidamente, tornar-se digital 
não é mais uma vantagem competitiva, mas sim a aposta em fazer negócios. Com 
saturação digital e igualdade de condições, as empresas enfrentarão o desafio de 
atender às crescentes demandas de clientes, funcionários e parceiros em constante 
evolução. No mundo Pós-Digital, as empresas de sucesso serão aquelas que 
aproveitarem os recursos fundamentais da SMAN e aplicarem uma nova geração 
de tecnologias e inovações para diferenciarem-se no mercado, fornecendo a 
experiência certa aos clientes e no momento certo.

Quatro tecnologias-chave conduzirão a próxima onda de inovação e crescimento: 
tecnologias de distribuição, Inteligência Artificial, realidade estendida e 
computação quântica. Para as organizações, cada tecnologia pode estar em um 
ponto diferente da curva de adoção, mas os investimentos nestes campos estão 
aumentando constantemente. Líderes voltados para o futuro já estão começando a 
capitalizar seu potencial, então talvez seja hora de avaliar os planos estratégicos da 
sua organização.

TECNOLOGIAS DE DISTRIBUIÇÃO 

Refere-se a uma categoria de tecnologias que inclui blockchain, que usa criptografia 
e um protocolo de mensagens distribuídas para criar registros compartilhados, 
permitindo que várias partes compartilhem acesso aos mesmos dados, praticamente 
ao mesmo tempo, com um nível de transparência sem precedentes. Inicialmente 
desenvolvida para a indústria de serviços financeiros para aumentar a eficiência 



44

comercial, melhorar o controle regulatório e eliminar intermediários desnecessários, 
as Tecnologias de Distribuição expandiram para outros setores, incluindo a cadeia de 
suprimentos e logística, e ajuda as empresas a confiar firmemente em uma variedade 
de transações.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Talvez a mais familiar do grupo, refere-se a um conjunto em evolução de tecnologias 
que detectam, compreendem, atuam e aprendem. A Inteligência Artificial já está 
otimizando processos em empresas de vários setores e pode melhorar a tomada de 
decisões, reforçando as habilidades humanas com tecnologias inteligentes. 

REALIDADE ESTENDIDA 

Esse conjunto de tecnologias inclui Realidade Aumentada, Realidade Virtual e 
tecnologias imersivas recém-desenvolvidas, no qual permite que os humanos interajam 
naturalmente com a tecnologia, conectando e envolvendo os clientes em níveis mais 
profundos e significativos. A tecnologia de Realidade Estendida pode ajudar os 
funcionários a melhorarem sua produtividade e desempenho, além de criar maneiras 
completamente novas para as pessoas experimentarem e aumentarem o mundo físico 
ao seu redor. 

 

COMPUTAÇÃO QUÂNTICA 

Talvez a mais experimental das tecnologias, representa um novo paradigma de 
processamento com novas maneiras de abordar e resolver problemas computacionais. 
Embora ainda esteja em seus estágios iniciais de desenvolvimento e ainda não esteja 
preparada para a adoção generalizada nas empresas, um progresso significativo está 
em andamento com a computação quântica, à medida que os recursos de hardware e 
software começaram a sair dos laboratórios universitários. Há ofertas disponíveis hoje, 
como a IBM, que oferece às empresas uma maneira de desenvolver e testar soluções 
quânticas para necessidades corporativas específicas, oferecendo a oportunidade de 
prototipar opções antecipadas para resultados de negócios significativos e econômicos. 

Embora cada uma dessas tecnologias seja, claramente, poderosas por si só, é somente 
quando elas convergem, que veremos uma verdadeira mudança de etapa para as 
empresas que estão entrando no próximo estágio de seus esforços em Transformação 
Digital. À medida que essas tecnologias atingirem a maturidade, elas permitirão que as 
empresas expandam suas capacidades digitais para criarem experiências inteligentes e 
altamente personalizadas.

Tudo isso pode parecer improvável, ou pelo menos distante, mas prefiro me antecipar 
e já começar a implementar estas novas dinâmicas, do que correr o risco de deixar os 
concorrentes colocarem estas tecnologias em prática primeiro. É melhor ser seguido e 
invejado do que ser seguidor e invejoso.
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2.2.2 BIG DATA

Levitin (2015) afirma que “em 1976, havia 9.000 produtos na mercearia média, e 
agora ela aumentou para 40.000 produtos. No entanto, a maioria de nós consegue 
fazer quase todas as nossas compras em apenas 150 itens, por isso você precisa 
ignorar dezenas de milhares de vezes cada vez que for fazer compras”. Para ele, o 
homem criou nos últimos dez anos mais informações do que em todo o decorrer da 
história da humanidade.

O resultado de toda essa geração de informações é muito mais do que o cérebro 
humano está configurado para manipular. Ao compreender que a mente consciente 
é capaz de prestar atenção de três a quatro tarefas ao mesmo tempo, passa a 
entender que, ao processar mais do que essa quantidade de informação, o homem 
passa a ter menos noção do que está sendo visto, perdendo, assim, seu foco. Este 
contexto é conhecido como “infoxication” e foi utilizado pela primeira vez em 1964 
por Bertram Gross em seu livro “The Managing of Organizations”, e popularizado 
por Alvin Toffler em 1970 em “Future Shock”. O termo é utilizado para definir a 
sobrecarga de informações capazes de influenciar e dificultar o raciocínio e a tomada 
de decisões. Essa “inundação de informações”, ou, ainda, “information overload”, 
vem acompanhada da perspectiva de que se torna cada vez mais difícil distinguir 
informação relevante de não-informação.

Para lidar com essa Transformação Digital, é necessário que os atores, sejam eles 
sociais, econômicos ou mercadológicos, compreendam essas transformações e 
busquem oportunidades derivadas delas. Speier et al. (1999) define a sobrecarga 
de informações ocorre quando a quantidade de entrada para um sistema excede 
sua capacidade de processamento. Tomadores de decisão têm capacidade de 
processamento cognitivo bastante limitado. Consequentemente, quando ocorre 
sobrecarga de informação, é provável que ocorra uma redução na qualidade da 
decisão.

O homem é capaz de captar informações do mundo através de sensores, também 
conhecidos como sentidos. Através deles, informações são acumuladas, dados são 
relacionados, hipóteses são formuladas e suas eficácias são testadas através dos 
mais variados eventos, tirando conclusões e reiniciando todo o processo em uma 
nova base de dados. São instintos e o ser humano faz isso mesmo sem se dar conta. 
Quanto maior a quantidade, a variedade e a confiabilidade de dados analisados, 
maiores serão as chances de sucesso. 

Este grande banco de dados possui uma infinidade de informações, uma grande 
variedade de dados que podem ser processadas e analisadas de forma dinâmica. Este 
volume de dados é chamado de Big Data. Informações transacionais armazenados 
em grandes bancos de dados (bancos, cartões, lojas, supermercados), dados de 
acesso de redes sociais (como, com quem e com que frequência nos comunicamos), 
posicionamento geográfico, opiniões, comentários, imagens e vídeos, a Internet das 
Coisas, a proliferação de sensores e outros tantos fatores, são responsáveis e serão 
capazes de ampliar ainda mais essa enorme “teia” de variedade e quantidade de 
dados, e informações que estão à disposição.

O termo Big Data começou a ser usado na década de 90 para descrever grandes 
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conjuntos de informações que desafiavam os limites computacionais tradicionais 
de captura, processamento, análise e armazenamento da National Aeronautics and 
Space Administration, a NASA, principal órgão de exploração e pesquisa espacial 
do mundo, e que foi incorporado ao mercado digital. Desta forma, o Big Data está 
longe de ser uma “nova tecnologia”. Todavia, a forma com que ele pode ser utilizado 
é que faz com que sua relevância se torne uma das mais promissoras no contexto 
atual, e, por este motivo, é um dos temas centrais da presente pesquisa. 

A revolução do Big Data só foi possível pela exponencialidade da digitalização em 
escala global, do desenvolvimento da ciência das redes e do pensamento complexo. 
Considera-se que esses eventos tenham impulsionado o conceito de Big Data, que 
se configura na convergência de dados de vários ambientes on-line e off-line, que, 
analisados de forma conjunta, podem levar a descobrir relacionamentos que antes 
eram impossíveis de se desvendar (TAURION, 2013).

De acordo com Mayer-Schönberger e Cukier (2013), os efeitos do fenômeno 
Big Data vêm sendo percebidos na prática em todos os lugares, como empresas, 
governos e ciência. Seu conceito está migrando para todos os campos do 
conhecimento humano, pois, em essência, seu avanço é uma continuação da antiga 
busca da humanidade em medir, registrar e analisar o mundo desde os primórdios da 
composição das sociedades (MAYER-SCHÖNBERGER, CUKIER, 2013). Desta forma, 
as contribuições do Big Data para diversas áreas são possíveis de serem realizadas, 
desde que a matéria-prima informacional, gerada pela explosão dos dados, seja 
transformada em inteligência, por meio do processo de análise.

Acredita-se que a cada dia sejam gerados 2,5 trilhões de bytes de dados e que 
90% dos dados da história do mundo tenham sido criados nos últimos dois anos. 
O aumento do volume e dos formatos de dados, produziu o desenvolvimento de 
ferramentas e tecnologias para gerar inteligência a partir da informação armazenada. 
A capacidade analítica em tempo real de dados estruturados e não-estruturados 
converteu-se em uma competência-chave, e só é possível com o avanço da 
Inteligência Artificial (IBM, 2014).

A Inteligência Artificial permite a análise de grandes volumes de dados provenientes 
de diversas fontes - internas e externas -, de forma ágil e com tempos de resposta 
reduzidos. Através do tratamento e análise destes dados, é possível realizar análises 
preditivas que permitem prever situações futuras, ou seja, a elaboração de modelos 
preditivos que centram sua análise em torno de variáveis alusivas a cada tipo de 
problema, e ajudam a prever situações no intuito de antecipar soluções.

2.2.3 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SUAS APLICAÇÕES

O dicionário Oxford conceitua Artificial Intelligence (Inteligência Artificial, ou 
simplesmente AI, na sigla em inglês) como uma área de pesquisa sobre computadores, 
simulando o comportamento humano inteligente. Luger e Stubblefield (1998) 
apresentam a AI como uma disciplina que estuda e constrói entidades artificias com 
capacidades cognitivas semelhantes às dos seres humanos.
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Segundo Corso (2018), Inteligência Artificial são softwares que conseguem 
abstrair, criar, deduzir e aprender ideias. O objetivo, geralmente, está em facilitar 
tarefas do dia a dia, avançar pesquisas científicas e modernizar indústrias. De acordo 
com a autora, Inteligência Artificial e metodologias para análise de dados, são mais 
antigas do que podemos imaginar. A história da Inteligência Artificial se confunde 
muitas vezes com a própria história da computação e até mesmo com a pré-história. 

Desde a pré-história, já existem mitos, contos, rumores e histórias de seres com 
capacidades artificiais de fazerem análises preditivas através de um desejo antigo 
de forjar os deuses.

Como fato histórico que comprova o uso de procedimentos processuais desde 
a antiguidade, em 1308, Ramon Llull publicou “Ars Generalis ultima” (The Ultimate 
General Art), que demonstrou um aperfeiçoamento em seu método de usar meios 
mecânicos em papel para gerar novas informações, a partir da combinação de dados.

Conforme Corso (2018), em 1495, Leonardo da Vinci já projetou o primeiro robô 
humanoide documentado. Da Vinci utilizou as mesmas pesquisas anatômicas que 
realizara para compor o famoso Homem Vitruviano. Não se sabe se o italiano chegou 
a construir o robô em sua época, mas hoje há exemplares de robôs com inteligência 
artificial baseados nos desenhos de Da Vinci.

Figura 3 – Ramon Llull em “Ars Generalis ultima“ (The Ultimate General Art)
Fonte: Corso (2018)

Figura 4 – Primeiro estudo de um robô humanoide documentado
Fonte: Corso (2018)
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Também de acordo com a autora, em 1642, Pascal desenvolveu a “La Pascaline”, 
como sendo a primeira calculadora mecânica que teve como objetivo organizar um 
procedimento mercantil e em 1726 (e alterado em 1735), Jonathan Swift descreveu 
“O Motor“, como sendo uma máquina para melhorar o conhecimento especulativo.

Desta forma, fica claro que a estruturação de procedimentos para o desenvolvimento 
de projetos, bem como para melhorar o conhecimento especulativo não é algo novo, 
e sim uma prática já utilizada desde os primórdios. 

Já a primeira aplicação da AI foi realizada em 1943, porém o termo foi concebido 
em 1956. Russel e Norvig (2004) realizaram uma coletânea de algumas das diversas 
definições para a IA.

Figura 5 – La Pascaline, a primeira calculadora mecânica de Blaise Pascal
Fonte: Corso (2018)

Figura 6 – “O Motor“ de Jonathan Swift
Fonte: Corso (2018)

AUTORES

Bellman (1978)

Charniak e McDermott (1985)

DEFINIÇÕES

“Atividades que associamos ao pensamento 
humano, atividades como a tomada de decisões, 
a resolução de problemas, o aprendizado...”.
“O estudo das faculdades mentais pelo uso de 
modelos computacionais”.
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Estes conceitos apresentam a Inteligência Artificial (AI) como uma ciência e 
uma engenharia, com características muito próprias e não circunscritas a métodos 
que sejam biologicamente observáveis (MCCARTHY, 2007). Enquanto que, como 
ciência, a IA procura estudar e compreender o fenômeno da inteligência, por outro, 
como um ramo da engenharia, busca construir instrumentos para apoiar o homem 
(Russel & Norvig, 1995). Já para os acadêmicos, é uma fonte infinita de desafios e 
estudos sobre como recriar um ser inteligente através do uso de computadores 
(CHAMPANDARD, 2003).

Para Mccarthy (2007), há a ideia implícita de que a parte artificial desta inteligência 
deve-se à Imaginação, à Arte e à Ficção, como no caso de que, para voar como pássaros, 
o homem criou o avião, no entanto não procurou imitar a natureza como pássaros 
batendo asas mas deixando-se levar pela imaginação, pela ciência e engenharia.

A partir da década de 2010, a AI torna-se mais presente na vida da população, 
principalmente nos avanços dos sistemas de busca da internet com base em AI, 
Smartphones, SmartTvs, carros com tecnologias avançadas, eletrodomésticos 
inteligentes, diagnóstico médico, criação de arte (como poesia, música), na prova 
de teoremas matemáticos, jogos (como o xadrez), buscadores (como Google), 
assistentes virtuais (como o Alexa, Googlo Home, Cortana, Xperia e Siri), 
reconhecimento de imagens e vídeo, filtragem de spam, na previsão de decisões 
judiciais, marketing online, dentre outros. A tabela abaixo mostra estas aplicações 
de forma categorizada.

Tabela 1 – Definições de Inteligência Artificial
Fonte: Russel e Norvig (2004)

AUTORES

Haugeland (1985)

Kurzwell (1990)

Rich and Knight (1991)

Winston (1992)

Poole et. al. (1998)

Nilsson (1998)

DEFINIÇÕES

“O novo e interessante esforço para fazer os 
computadores pensarem”.
“A arte de criar máquinas que executam 
funções que exigem inteligência quando 
executadas por pessoas”.
“O estudo de como os computadores 
podem fazer tarefas que hoje são melhor 
desempenhadas pelas pessoas”.
“O estudo das computações que torna possível 
perceber, raciocinar e agir”.
“Inteligência Computacional é o estudo do 
projeto de agentes inteligentes”.
“Inteligência Artificial está relacionada a um 
desempenho inteligente de artefatos”.
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É possível perceber através da Tabela 2, que os Sistemas Inteligentes têm como um 
dos seus propósitos o de habilitar o computador, para que este execute funções que 
são desempenhadas pelo ser humano, fazendo uso do conhecimento e do raciocínio. 
A capacidade inerente aos humanos de agir com inteligência é, habitualmente, 
associada ao conhecimento que estes detêm, sendo assim, o conhecimento é um 
requisito essencial para a construção destes sistemas.

Na AI, existe uma área que concentra a resolução de problemas com grande 
quantidade de dados disponíveis, área esta chamada de Knowledge Discovery by 
Database (KDD). É um processo de descoberta de informações a partir de uma 
grande quantidade de dados (FAYYAD, SHAPIRO, SMYTH, 1996).

O KDD é aplicado em diversas tarefas, como análise de resultados médicos, 
detecção de fraude de cartão de crédito e previsão do comportamento de compra de 
clientes (MITCHELL, 1999). Fayyad, Shapiro e Smyth (1996), Han, Kamber e Pei (2011) 
e Tan, Steinbach e Kumar (2009), apresentam o processo de KDD em três etapas:

a) Pré-processamento: etapa em que ocorre a remoção de ruídos e de dados 
inconsistentes, a combinação de múltiplas fontes de dados, a escolha dos dados 
relevantes e a transformação dos dados em formas apropriadas;

b) Mineração de dados: etapa em que ocorre a extração de padrões de dados, 
com o auxílio de métodos estatísticos e de aprendizado de máquina;

ÁREAS DE PESQUISA EXEMPLOS

Técnicas de busca, jogos, Sistemas baseados 
em conhecimento/aprendizagem.
Representação do conhecimento, Mecanismos 
de inferência, Aquisição de conhecimento, 
Modelagem do conhecimento.
Escalonamento, Decomposição de tarefas, 
Planejamento multiagente.
Raciocínio com fatores de certeza, Raciocínio 
probabilístico, Sistemas de inferência nebulosa.
Aprendizagem indutiva simbólica, 
Aprendizagem por Redes Neurais, Métodos 
estatísticos de aprendizagem, Aprendizagem 
por reforço.
Métodos linguísticos, Processamento 
probabilístico da linguagem, Robótica 
(percepção, aprendizagem, ação).

Resolução de problemas

Conhecimento e raciocínio

Planejamento

Conhecimento incerto 
e raciocínio

Aprendizagem

Comunicação, percepção 
e ação

Tabela 2 – Aplicações da Inteligência Artificial
Fonte: McCardle (2002)

ÁREAS DE AI QUE ESTÃO SENDO APLICADAS
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c) Pós-processamento: etapa em que ocorre a interpretação dos padrões 
descobertos nos dados e a extração de informação em forma de conhecimento.

Este processo é utilizado atualmente, também, pelos cientistas de dados em 
suas funções de análise e resolução de problemas, a partir de bases de dados nem 
sempre estruturadas, como mineração de texto, mineração de gráficos, mineração 
de imagens, mineração da web e mineração de música (HAMMAD, 2013). 

A mineração de dados (Data Mining) é a etapa responsável pela extração dos 
padrões nos dados (LIU, 2007). É uma área ampla, pois utiliza conceitos e técnicas 
de muitas disciplinas, como estatística, aprendizagem de máquina e reconhecimento 
de padrões, computação paralela e computação distribuída, e tecnologia de banco 
de dados (TAN, STEINBACH, KUMAR, 2009).

Mitchell (1999) coloca a aprendizagem de máquina (Machine Learning) como a 
principal contribuição para a mineração de dados, pois fornece os algoritmos 
necessários para extrair os padrões nos dados. Para Larose (2005) e Fayyad, Shapiro 
e Smyth (1996), as funções da mineração de dados incluem:

a) descrição de padrões e tendências nos dados;
b) estimação dos dados em classes numéricas predefinidas;
c) predição das classes correspondentes aos dados dinamicamente;
d) classificação dos dados em classes categóricas predefinidas;
e) agrupamento de dados de acordo com a similaridade, também chamada de clustering;
f) descoberta de regras de quantificação e relação entre dois ou mais atributos,  

       também chamada de associação.

A função de classificação é uma das mais utilizadas no campo da mineração de 
dados, e pode ser aplicada para identificação de fraude em transações bancárias; 
diagnóstico de doenças; identificação de autores de testamentos; e identificação 
de padrões terroristas em comportamentos financeiros (LAROSE, 2005). Dentre as 
principais técnicas de classificação, estão as Árvores de Decisão (Decision Trees) e as 
Redes Neurais Artificiais (Artificial Neural Networks).

Figura 7 – Modelo de Processo KDD
Fonte: Fayyad, Shapiro e Smyth (1996)
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Para fins de exemplificação de uma Árvore de Decisão, tomar-se-á a figura 
simplificada abaixo, que categoriza imóveis residenciais por preço discreto, de modo 
que cada caminho da raiz até a folha representa uma regra para inferir a participação 
na classe. Assim, é possível inferir que se a localização for na cidade, se o bairro for 
bom e as condições forem excelentes, então o preço será alto (BRESLOW, AHA, 
1997). Ou seja, a começar pelo nó raiz, cada nó possui regras que, empregadas, 
definem qual o próximo nó filho a ser acessado, de forma que no fim do fluxo se 
chegue a uma conclusão representada pelos nós folhas.

Figura 8 – Diferença entre Árvore de Decisão e Redes Neurais
Fonte: Elaborado com base em TAN; STEINBACH; KUMAR (2009) e LAROSE (2005).

Figura 9 – Exemplo de Árvore de Decisão
Fonte: Breslow, Aha (1997)
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Como exemplo da utilização de Redes Neurais, é possível observar o trabalho 
de pesquisadores da Universidade de Tubingen, Alemanha, no qual publicaram um 
estudo “A Neural Algorithm of Artistic Style”,  onde descrevem um método para 
que um Sistema Inteligente possa interpretar o trabalho de artistas como Van Gogh, 
Picasso, entre outros, e aplicar o que aprenderem sobre a maneira que os artistas 
utilizam cor, formas, composição, etc., em outras imagens de forma que fiquem 
similares conforme os exemplos a seguir.

Utilizando técnicas de algoritmos neurais, cientistas conseguiram que softwares 
aplicassem, com grande semelhança, o estilo de artistas consagrados. Exemplos 
como este e outros em que a Inteligência artificial está ganhando amplitude, não 
param de se tornar realidade, como o Projeto Magenta do Google, no qual consiste 
em utilizar Inteligência Artificial para reproduzir a criatividade humana, fazendo com 
que redes neurais tecnológicas criem músicas. Através desta tecnologia, é possível 
fazer com que as máquinas criem suas próprias peças de arte sem a intervenção 
humana. Os resultados desta nova realidade são o avanço da Inteligência Artificial 
e a exploração de outros algoritmos. 

Não é difícil imaginar sistemas similares analisando milhares, ou melhor, milhões 
de imagens e sons de mestres do Design e da música, para então aplicar o que 
aprenderam com o objetivo de produzir layouts ou modelos tridimensionais, bem 
como canções muito similares a qualidade observada. Faz-se necessário ressaltar 
que não trata-se puramente de cópia ou questões de originalidade, pois tais 
sistemas poderiam aplicar tais estilos em quaisquer mídias, além de fazer mixagem 
com outros estilos.

Independentemente de qualquer discussão acerca da qualidade dos 
artefatos produzidos por tais sistemas, abre-se espaço ao acompanhamento do 
desenvolvimento das tecnologias de Inteligência Artificial, para que seja possível 
compreender as capacidades e restrições dessas técnicas.

Figura 10 – A Neural Algorithm of Artistic Style
Fonte: Gatys, Ecker, Bethge (2015).
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Para designers que trabalham, principalmente, na área de aplicações, o que é 
talvez mais importante do que uma definição “fechada” de Inteligência Artificial, 
é o conhecimento do sucesso ou falhas de técnicas específicas existentes, e a 
viabilidade de sua utilização dentro de determinados produtos. A realidade é que 
as metodologias com Inteligência Artificial são tecnologias necessárias que, em um 
ambiente de Design, podem contribuir para proporcionar melhorias nos produtos, 
serviços e processos, bem como soluções inovadoras.

É lógico, portanto, que o Design mudará profundamente nos próximos anos, e 
tais mudanças exigem um novo conjunto de conceitos sobre o papel do designer, 
além de uma série de novas capacidades técnicas para que ele continue relevante.

É possível tomar como base o The Grid, um sistema para desenvolvimento e 
construção de sites movido por Inteligência Artificial, onde os módulos dos sites 
se desenham sozinhos, sem a necessidade de um designer. 

Se o Design buscar uma integração eficiente com os algoritmos, será mais difícil 
a Inteligência Artificial substituir os designers, visto que não faz sentido atualmente 
os humanos decidirem, por exemplo, se o menu de um APP será exposto ou se 
será um menu baseado somente na quantidade de itens que ele possui. Além 
disso, os humanos não têm mais por que decidir se criarão um módulo de três 
colunas ou de duas colunas em um site baseado apenas no tamanho das imagens 
que possui. Por fim, não tem mais por que um humano decidir a cor de uma fonte 
baseada em alguma regra de “psicologia das cores” o tempo todo. É mais lógico 
que os robôs e os designers trabalhem lado a lado daqui para frente.

Uma parte do trabalho do designer ainda é braçal, uma vez que parte do tempo 
ainda seja gasto resolvendo problemas que poderiam, sim, ser automatizados 
por robôs através de Inteligência Artificial. Recortar assets, “cropar” centenas de 
imagens ou fazer algum tipo de color matching em fotos,  são alguns exemplos de 
atividades que muitas vezes não são possíveis de automatizar com uma simples 
“ação” do Photoshop, porque requerem uma certa curadoria: um olho humano 
que tome decisões rápidas à medida em que esses processos ocorrem.

Mas, e se for possível “treinar” uma Inteligência Artificial para fazer esta 
atividade pelos humanos? E se a “cropagem” das fotos tivesse algum tipo de 
tecnologia de reconhecimento de imagem para garantir que o sujeito da foto 
nunca seja “cropado” por acidente? Perguntas estas que eram feitas até pouco 
tempo atrás, já começaram a ser respondidas através de tecnologias nas versões 
mais recentes do Photoshop.

E se o trabalho braçal de salvar uma mesma imagem em cinquenta idiomas 
diferentes pudesse acontecer em questão de segundos? É o que a Netflix 
começou a fazer. No momento de criar banners diferentes de uma mesma série 
ou filme para se comunicarem em línguas diferentes, passaram a conceber layouts 
automaticamente gerados por robôs e dizer se os aprovam ou reprovam conforme 
o exemplo a seguir.



55

Essas pequenas otimizações e automações permitem que o designer libere mais 
tempo para tomar decisões estratégicas, ao invés de perder tempo com atividades 
corriqueiras. A Inteligência Artificial pode deixar um sistema de Design ainda mais 
poderoso, fazendo com que empresas possam confiar cada vez mais no Design para 
manter seus produtos, serviços e processos inovadores, consistentes e estratégicos. 

Deste modo, o designer pode se tornar cada vez mais estratégico, uma vez que o 
mercado começa a questionar os métodos tradicionais para a análise destes mesmos 
mercados, bem como os instrumentos para concepção de estratégias eficazes.

A sucessão de novas tecnologias é processada a um ritmo intenso, pondo em 
cheque os lugares comuns, conceitos e os artefatos do cotidiano, motivando os 
indivíduos a repensar sua relação com o mundo, até então organizado de forma 
tradicional, estável e linear. As mudanças no mundo globalizado e a competitividade 
dos mercados, apontam para diferentes combinações no âmbito das inovações 
tecnológicas e, consequentemente, a necessidade de reação das organizações e 
mercados, em função das mudanças de comportamento ocasionadas pelas novas 
dinâmicas do mundo moderno.

Utilizar somente pesquisas com os consumidores, pode não ser o mais suficiente 
para fazer um mapeamento eficaz nos dias de hoje. Atualmente, com a globalização, 
as decisões humanas adquiriram novas características, assim como um novo pensar 
no qual, ao utilizar as análises de dados e informações de forma profunda, líquida e 
sistêmica, qualificou o processo de tomada de decisão através de modelos preditivos.

Os modelos preditivos podem contribuir na extração de informações valiosas 
sobre o comportamento dos consumidores. Ao entender as características comuns 
dos usuários de determinado produto ou serviço, é possível oferecer soluções mais 
adequadas para cada perfil, através da concepção de produtos e serviços pela lente 
do Design Estratégico, em função da complexidade das dinâmicas mercadológicas 
atuais.

A análise preditiva surgiu de forma mais consistente na década de 1980 e, ao 
longo do tempo, passou por várias mudanças que a tornaram mais tecnológica e 
eficiente. É capaz de prever o futuro, analisando dados para avaliar um cenário ou 
uma situação específica, que tem como objetivo visualizar possíveis circunstâncias 
capazes de influenciar em as futuras estratégias. 

Figura 11 – Automatização de Banners Netflix
Fonte: UX Collective BR
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O termo não é novo, mas o uso da análise preditiva como importante ferramenta 
de observação de negócios, tem ganhado muita importância nos últimos anos. O 
avanço das tecnologias, com a geração, gestão e visualização de dados de forma 
evoluída, tem possibilitado que essa prática seja realizada de forma cada vez 
mais consistente e segura. O objetivo da análise, é prever realidades e avaliar 
probabilidades mercadológicas, ajudando as empresas a criarem estratégias que 
auxiliem no alcance de resultados mais positivos.

A aplicação da análise preditiva na construção de cenários futuros sob a ótica do 
Design, pode contribuir no entendimento do perfil dos consumidores e identificar o 
público em que um negócio deseja atingir, por meio do levantamento de atributos, 
tendências e desejos. 

Os Modelos Preditivos, assim como a projeção de cenários, apesar de utilizarem 
fontes de informação e bases teóricas diferentes, sugerem registros formais que 
servem como base para a tomada de decisões das organizações. Em outras palavras, 
representam diferentes caminhos para que sejam avaliados e selecionados de acordo 
com a necessidade estratégica das empresas.

Neste contexto, Inteligência Artificial, Machine Learning e o uso de algoritmos, 
podem contribuir para delinear o futuro do Design  e, consequentemente, o futuro 
da profissão de designer. A definição deste processo, sendo positivo ou negativo 
para o designer, passa pela própria evolução do Design em integrar-se à era dos 
algoritmos, uma vez que tanto o Design, como a Inteligência Artificial, podem ser 
complementares entre eles.

A seguir, será apresentada a discussão teórica integrando os conceitos abordados 
até o presente momento.



57



58



59



60

Diante de questões 
ambientais, técnicas e 
políticas crescentes na 

sociedade, o Design 
tem reconhecido e 

experimentado novas 
“maneiras de pensar e 
fazer” (MANZINI, 2016). 

Esta experimentação 
é um fenômeno global 

e está levantando 
questões importantes 

em torno do Design 
em si, à medida que 

a disciplina busca dar 
sentido a seu novo 

papel no mundo  
(YEE et al., 2013).
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A prática de Design utiliza uma compreensão profunda de pessoas e comunidades 
para entender o contexto em que vivemos em constante evolução. Entretanto, necessita 
considerar que essas comunidades são baseadas em locais e, concomitantemente, 
conectadas globalmente em uma troca contínua de tecnologia, informação e cultura. 
Por um lado, isso requer expandir não apenas a abordagem e o processo em geral, mas 
também elaborar os instrumentos, ferramentas e técnicas que suportam a compreensão 
do usuário, do sistema e do contexto em constante evolução (OSTROM, MATHRAS, 
ANDERSON, 2014).

Abre-se espaço, então, para uma nova visão a partir da definição de Design proposta 
pela pesquisadora Janet Murray no livro “Inventing The Medium”. Em uma tradução 
livre, a definição de Design seria algo como “o processo de moldar intencionalmente 
um artefato ou processo específico, escolhendo entre estratégias alternativas para 
atingir metas explícitas. Ou seja, o Design é moldado pelas limitações e capacidades 
específicas dos recursos disponíveis e pelas necessidades explícitas e implícitas, desejos 
e preferências do gosto de um grupo de usuário”.

Zurlo (2010) apresenta o Design Estratégico como um sistema aberto que permite e 
propõe diversos pontos de vista, que se confronta com as complexidades da sociedade, 
sejam elas de ordem técnica, organizacional ou processual. Assim, habilita a Inteligência 
Artificial e Machine Learning a fazer parte do ecossistema do Design Estratégico. O 
autor acrescenta, ainda, que o Design Estratégico atua em aspectos que afetam os 
comportamentos e a motivação das pessoas, bem como no estilo da relação, e que 
poderá agir diretamente na percepção das razões da organização. Ou seja, abrindo, 
assim, portas para novos recursos tecnológicos para os processos de projeto.

Neste contexto, os desafios que a maioria das organizações enfrentam são os de 
incorporar as habilidades de resoluções criativas para problemas alusivos às iniciativas 
estratégicas, através de uma análise mais profunda do perfil do indivíduo contemporâneo, 
buscando observar sua relação entre experiência e consumo, sob os aspectos de seus 
hábitos e interações como comprador e usuário. Dessa forma, o Design pode atuar 
de uma forma mais robusta, adaptada e inovadora, através da Inteligência Artificial e 
Machine Learning, no agir estratégico, dando forma à estratégia ao projetar de maneira 
mais completa, em relação aos produtos ou serviços, seu processo de comunicação e o 
modo como chegará ao indivíduo (CELASCHI, 2007). 

Segundo Aaker (2017), somos impactados por mais de 6.225 estímulos de comunicação 
diariamente. Nenhum ser humano é capaz de coletar, absorver, racionalizar e processar 
a enorme quantidade de dados e informações existentes na atualidade, visto as 
capacidades cognitivas para tal, face a incontável quantidade de dados e informações 
disponíveis. Assim, a Inteligência Artificial e Machine Learning serão propostas como 
instrumentos facilitadores na captação e compreensão da enorme quantidade de dados 
e informações existentes, para as análises de Pesquisas Contextuais e Não Contextuais 
na projeção de cenários de inovação pela lente do Design.

O uso de dados digitais, analisando-os qualitativa e quantitativamente, pode ser 
extremamente útil em contextos sociais, técnicos e econômicos complexos, nos 
quais o Design atua. Os métodos digitais promovem uma abordagem de pesquisa 
social, aproveitando as capacidades empíricas incorporadas nas atividades on-line 
(SCHNEIDER, FOOT, 2004), com sua natureza dinâmica única (HEWSON, 2003).
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Não só o Design, mas todas as demais áreas de concentração perderam a capacidade 
individual de captação e processamento dos dados, tamanha a complexidade dos 
mesmos em relação ao volume, velocidade, variedade, variabilidade, veracidade, 
valor e formas de visualização dos dados e informações alusivos à qualquer conteúdo 
(GARTNER, 2015; TAURION, 2013). 

Diante deste contexto, ao retomar o objetivo da presente pesquisa em buscar 
a construção de cenários a partir da Pesquisa Contextual, através da contribuição 
da Inteligência Artificial e Machine Learning pela lente do Design Estratégico, como 
abordagens para contribuir na compreensão das forças estruturais que moldam a 
realidade, unem-se na promoção da aprendizagem e desafio de modelos mentais por 
meio da visualização de cenários futuros. A Inteligência Artificial e Machine Learning, 
incorporadas e sistematizadas na projeção de cenários, podem atuar em conjunto 
com as intervenções sistêmicas estruturais, melhorando as ramificações e possíveis 
consequências.

O trabalho pretende, ainda, questionar os modelos dominantes de pensar e fazer, 
bem como lidar com as incertezas, assumindo a complexidade atual do ambiente e 
propondo reflexões sobre o tema com o auxílio dos algoritmos. Busca também 
perceber sua convergência na abordagem de utilização da Pesquisa Contextual na 
concepção de diferentes perspectivas acerca do futuro, com a crescente quantidade de 
dados existentes no mundo e, deste modo, incentivar as discussões e a resolução de 
problemas conscientes das possibilidades de mudanças.

Ao propor a Inteligência Artificial e Machine Learning aliadas ao Design Estratégico, 
a presente pesquisa pode aperfeiçoar e evoluir o processo de análise da Pesquisa 
Contextual, de forma adaptável às constantes reformulações necessárias, bem como a 
reconstrução dos problemas e soluções de forma mais ágil, ao trabalhar em sua essência 
com a complexidade e a incerteza. Deste modo, a convergência entre as três vertentes 
contemplam um agir dinâmico, flexível, interativo e integrativo. A seguir, na Figura 13, 
um resumo da pesquisa proposta. 

Figura 12 – 7v’s do Big Data
Fonte: Yin, Kaynak (2015)
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A figura representa a proposta da pesquisa ao integrar a Inteligência Artificial e 
Machine Learning na construção de cenários pela lente do Design Estratégico para a 
resolução de problemas complexos. Ao sugerir a incorporação destas tecnologias nas 
dimensões da Pesquisa Contextual, a metodologia se propõe a dar mais densidade para 
a captação e análises dos dados, a fim de tornar os resultados finais mais consistentes.

 

Figura 13 – Proposta de Pesquisa
Fonte: Elaborado pelo Autor (2019)
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A geração de novas ideias é um processo que está enraizado no conhecimento 
individual (Weisberg, 1999), que cada pessoa constrói a partir de situações existentes 
e usa independentemente de quão novo e inexplorado seja um problema (ECKERT, 
STACEY, EARL, 2005; PASMAN, 2003). De fato, os mecanismos cognitivos subjacentes 
ao processo de Design são frequentemente considerados um tipo de raciocínio 
baseado em precedentes (OXMAN, OXMAN, 1992), onde o conhecimento é 
continuamente transformado para produzir novos conhecimentos.

Durante a geração de ideias, os designers também usam suas experiências e 
habilidades, bem como diferentes tipos de estímulos internos e externos aos quais 
podem ter acesso. No processo de inspiração, os designers tendem a coletar 
ativamente amostras visuais físicas e/ou mentais para fins de inspiração (KELLER, 
et al., 2009). A matriz de possíveis fontes de inspiração pode variar em diferentes 
categorias, de estímulos internos a externos. Estímulos internos residem na memória 
de trabalho e de longo prazo de uma pessoa e podem assumir a forma de imagens 
mentais e informações verbais, por exemplo. Estímulos externos são entidades no 
entorno de uma pessoa e podem incluir, elementos pictóricos, verbais, audíveis ou 
tangíveis (EASTMAN, 2001).

Procurar, recuperar e usar estímulos específicos para propósitos inspiracionais é 
frequentemente alcançado através da implementação de métodos de geração de 
ideias, mais ou menos, elaborados. Os métodos podem variar de atividades informais, 
como pesquisa ativa/passiva, colaboração e socialização (HERRING, JONES, BAILEY, 
2009) a procedimentos mais formais como brainstorming e análise morfológica 
(ALLEN, 1962; SHAH, et al., 2003). A literatura sobre metodologia de projeto, fornece 
informações sobre um grande número de métodos com o objetivo de apoiar as 
diferentes fases do processo de projeto (CROSS, 1994; FRENCH, 1995).

Para a criação de novos conceitos de produtos e serviços, uma abordagem sugerida 
é primeiro gerar uma ampla gama de conceitos a considerar (CROSS, 1994; LIU, 
BLIGH, CHAKRABARTI, 2003). Isso requer a capacidade de criar um grande número 
de conceitos que diferem uns dos outros, de modo que o conjunto de conceitos cubra 
o espaço de possíveis designs (GERO, 1990; GOEL, PIROLLI, 1992; MACLEAN, et al., 
1991; SIMON, 1981). Logicamente, o processo de geração de ideias se beneficia ao 
considerar tantos conceitos diferentes quanto possível (AKIN, LIN, 1995; ATMAN, et 
al., 1999; BROPHY, 2001; LIU et al., 2003). No entanto, gerar um conjunto diversificado 
de conceitos pode ser desafiador, porque os designers tendem a se fixar na 
especificidade do projeto, o que os levam a gerar mais conceitos com características 
semelhantes (PURCELL, GERO, 1996; SIO, KOTOVSKY, CAGAN, 2015).

Atualmente, podemos ver uma série de artefatos de Design produzidos 
automaticamente. Nesses casos, o papel do designer parece restringido em definir 
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um conjunto de regras iniciais (ex. manuais técnicos, dicionários, etc.) para serem 
executados por sistemas especializados que se encarregam em executar as 
regras. Entretanto, neste caso, a atuação do designer não é muito diferente de um 
programador que essencialmente define regras, comportamentos e condições para 
alcançar um objetivo.

Por sua multidisciplinaridade, o designer tem a oportunidade de abrir espaço para 
incorporar elementos em seus processos de projeto como a Inteligência Artificial e 
Machine Learning, a fim de aperfeiçoar a captação e o processamento dos dados e 
informações voltados a novos conceitos, produtos, serviços, processos, estratégias 
ou cenários.

Neste sentido, o êxito de todo estudo investigativo passa pela eleição de uma 
estratégia adequada aos anseios da pesquisa. A escolha do método tem que vir 
ao encontro das necessidades expostas pelo problema de pesquisa, de forma 
que a aplicação das técnicas adotadas preencha as expectativas de procedimento 
necessárias para o alcance dos objetivos. Nesta investigação, conforme informado 
anteriormente, busca-se investigar como a Inteligência Artificial e Machine Learning 
podem contribuir com a Pesquisa Contextual na construção de cenários pela 
lente do Design Estratégico, através da criação de um sistema computacional. Tal 
questão de pesquisa tem como objetivo apresentar uma realidade construída a partir 
de observações reais e vivenciadas.

No que tange à estratégia de pesquisa e devido às características não quantificáveis 
de seu objeto, este trabalho faz uma avaliação qualitativa, caracterizada pela descrição, 
compreensão e interpretação de fatos e fenômenos através de uma pesquisa-ação. A 
escolha desta metodologia deve-se ao fato da pesquisa-ação possuir base empírica e 
estar fortemente relacionada com uma ação, permitindo a resolução e o esclarecimento 
de problemas, de forma que o pesquisador e os participantes desempenhem um 
papel ativo, executando uma ação de modo cooperativo e participativo perante a 
situação em que estão envolvidos (THIOLLENT, 2011).

Alguns autores, como Burns (2007), Greenwood e Levin (2007), classificam a pesquisa-
ação como uma pesquisa multimétodo que tem sua validade testada através da ação 
experimental. Além disso, sua abordagem não é um simples levantamento de dados, 
exige a participação ativa de todos (pesquisadores, pesquisados e interessados) na 
análise dinâmica dos problemas, na tomada de decisões, na execução e avaliação das 
ações.

Em seus trabalhos, Bargal (2006) e Thiollent (2011) destacam algumas características 
da pesquisa-ação, como a interação e cooperação contínua, ampla e explícita entre 
pesquisadores e indivíduos relacionados ao contexto; a priorização dos problemas de 
pesquisa e soluções encaminhadas sob a forma de ação (de acordo com a interação 
pesquisador/participantes); o pesquisador combinar estudos sistemáticos, às vezes 
experimentais, para o problema observado, oferecendo intervenções para resolvê-lo 
e/ou esclarecê-lo; o acompanhamento de todas as decisões, ações e atividades dos 
indivíduos envolvidos gerando conhecimento, formulando princípios de intervenção e 
desenvolvendo instrumentos de intervenção e avaliação; o aumento do conhecimento 
do pesquisador e dos indivíduos envolvidos através do feedback dos resultados da 
intervenção que podem revelar desvios, gerar alterações no plano original e expor 
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incongruências no processo que podem ser corrigidas em tempo real.

Cria-se, desta forma, um conjunto de estratégias metodológicas colaborativas para 
gerar conhecimento e projetar diretrizes de ações, nas quais o trabalho participativo 
objetiva a resolução de problemas ou a geração de transformação (BARGAL, 2006; 
GREENWOOD, LEVIN, 2007; THIOLLENT, 2011).

Através da metodologia de pesquisa-ação, esta investigação buscou coletar 
informações originais acerca das situações encontradas no ambiente investigado, 
podendo comparar o saber formal com o saber informal das relações, o que também 
contribuirá para uma posterior aplicação prática a ser exercitada nesse mesmo 
ambiente. A este respeito, Thiollent (2011) afirma que “a noção de argumentação 
poderá substituir a noção de demonstração”.

Diante deste cenário, a reflexão quanto ao assunto é iniciada a partir de Patton 
(2002, p. 14) no qual sugere que “métodos qualitativos facilitam o estudo de assuntos 
com profundidade e no detalhe”. No estudo a seguir, será adotada uma orientação 
qualitativa, através da qual as investigações aprofundadas produzirão observações 
sobre perspectivas e experiências pessoais conforme a figura 14 abaixo. 

Figura 14 – Proposta de Método
Fonte: Elaborado pelo Autor (2019)
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Neste sentido, a presente investigação caracteriza-se, portanto, como 
exploratória, pois tem como principal objetivo oportunizar ao pesquisador um 
melhor entendimento sobre o problema pesquisado, envolvendo o levantamento 
bibliográfico e a coleta de dados primários sobre o tema de interesse (GIL, 2008).  A 
pesquisa exploratória tem como objetivo levar o pesquisador a conhecer mais sobre 
uma temática que ainda é pouco conhecida, tanto no campo acadêmico, quanto no 
campo prático, como é o caso do uso do Big Data, Inteligência Artificial e Machine 
Learning para projeção de cenários pela lente do Design. Como observa Gil (2008), 
ao final de uma pesquisa exploratória, o pesquisador conhecerá mais sobre aquele 
assunto e estará apto a construir hipóteses. A pesquisa exploratória depende da 
intuição do explorador (neste caso, da intuição do pesquisador).

A estratégia utilizada para a pesquisa foi o emprego do estudo qualitativo, de 
caráter exploratório e descritivo, através do desenvolvimento de um software 
a ser testado de forma prática. O método qualitativo, segundo Stern (1980 apud 
STRAUSS, CORBIN, 2008), pode ser utilizado para explorar áreas substanciais sobre 
pouco ou muito que se sabe, no intuito de obter novos entendimentos.

Com o desenvolvimento tecnológico, o uso de softwares interativos e 
computadores mais rápidos e acessíveis, ficou mais fácil ter acesso a um alto volume 
e grande variação de dados, que, depois de cruzados, podem fornecer informações 
valiosas. Por este motivo, alguns estudos embrionários já foram iniciados através 
da criação, pelo autor da presente pesquisa, de um software utilizando Inteligência 
Artificial e Machine Learning, que permite a captação de dados em escala jamais 
realizadas anteriormente por designers humanos, para reflexões preliminares, 
conforme será apresentado mais adiante.

Na pesquisa exploratória, realizada até o momento, foi trabalhada a bibliografia 
específica sobre os temas inerentes a este estudo como resultado do levantamento 
bibliográfico (MATTAR, 2005). Desta forma, o presente Ensaio Teórico foi 
desenvolvido por meio de uma pesquisa bibliográfica em teses, dissertações, livros, 
artigos de anais de congressos e consultas a legislações, portais eletrônicos, entre 
outras bases de conhecimento.

Neste contexto, a consistência de um estudo investigativo passa pela definição 
de uma estratégia adequada às pretensões da pesquisa. A escolha do método de 
trabalho deve vir ao encontro das necessidades expostas no problema de pesquisa, 
de forma que a aplicação das técnicas adotadas preencha as expectativas de 
procedimento necessárias para o alcance dos objetivos. Nesta investigação, busca-
se identificar como a modelagem preditiva, com base na Inteligência Artificial e 
Machine Learning, pode servir de base para a construção de cenários futuros sob 
a ótica do Design. Neste sentido, serão observadas formas de projetar cenários, 
levando em consideração dados por Recência, Frequência e Valor (RFV), em 
congruência com os algoritmos que atuam de maneira automática nas timelines das 
redes sociais e mecanismos de busca, que, segundo o report do MLABs, ocorre 
através de dados gerados com base em Afinidade, Performances, Tipo de Conteúdo 
e Recência de Postagem.

Seguindo uma série de etapas interativas e procedimentos de refinamento, os 
dados formatados finais serão esculpidos a partir de buscas informacionais. Este 
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processo tem a vantagem de evitar o risco de projetar categorias preexistentes 
sobre o assunto em análise. 

Para o desenvolvimento da presente pesquisa, propõe-se as seguintes quatro 
etapas descritas na Figura 14 no detalhamento da pesquisa-ação, voltadas à Pesquisa 
Contextual:

1. Coleta de dados: visa definir a natureza e o escopo dos dados colhidos, assim 
como suas limitações, definindo o protocolo de pesquisa utilizado para gerar os dados. 
Antes que a coleta inicie, é necessária uma profunda reflexão sobre quais dados 
serão relevantes para a exploração e quando deverão ser coletados. Similarmente ao 
momento em que o pesquisador criar um plano de pesquisa para algumas entrevistas 
com usuários (stakeholders) ou sessões de observação, o primeiro passo será a 
identificação de um espaço relevante no contexto, onde os usuários estão discutindo 
determinado tópico. Será necessário um profundo entendimento do viés induzido pelo 
tipo de rastreio do usuário (por exemplo, hiperlinks, tags e hashtags, encadeamentos, 
classificações ou edições) e pelo tipo de plataformas mais comumente utilizadas 
(por exemplo, Facebook, Twitter, Wikipedia, Google, blogs plataforma, motores de 
busca, entre outros). De acordo com o tema específico e objetivo da exploração a 
ser desenvolvida, o software que está sendo desenvolvido pelo autor da presente 
pesquisa poderá, por exemplo, observar como as pessoas geralmente falam sobre 
um tópico na Internet como um todo através de Inteligência Artificial e Machine 
Learning, em vez de olhar para os resultados da pesquisa nos motores existentes e 
“pré-setados”.

2. Exploração do espaço discursivo: visa encontrar um ponto de entrada para 
analisar o tópico investigado, exibindo a constelação de debates surgidos da coleta 
de dados e destacar os insights e padrões de pesquisa. Os dados extraídos da web 
serão visualizados, a fim de obter uma visão sinóptica sobre a questão em análise para 
identificar os principais componentes. Similarmente ao momento de síntese em que 
o pesquisador começar a mapear os dados e insights a fim de identificar rapidamente 
afinidades e padrões, a visualização será destinada a fornecer uma visão geral de 
todos os dados coletados para início da exploração dos mesmos. 

3. Padrões e refinamento de insights: visa identificar os clusters emergentes de 
informações, a fim de enriquecer sua compreensão e detalhar a pesquisa, enquanto 
a exploração do espaço discursivo permite destacar os tópicos e clusters mais 
relevantes que compõem uma questão complexa. Através das análises a serem feitas, 
será possível identificar grupos coesos e necessidades por trás desses aglomerados, 
refinando o conjunto de informações e enriquecendo sua compreensão. Para 
atingir este objetivo, será necessário detectar algumas características distintivas 
caracterizando cada agrupamento, analisando o espaço verbal ou as imagens visuais 
associadas aos seus debates.

4. Mapeamento de clusters: visa delinear a descrição completa de cada dado e 
informação, fazendo uso dos aspectos qualitativos e quantitativos mais relevantes que 
surgirão durante o processo de pesquisa. Uma vantagem deste método é que os 
pesquisadores podem construir os insights de forma automática, usando informações 
existentes para narrar os vários aspectos em análise. 
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Com base nestas quatro etapas de análise para a Pesquisa Contextual, proporcionará 
o conhecimento do ambiente no qual o problema está inserido (CELASCHI, DESERTI, 
2007; MERONI, 2008; MORAES, 2010; ZURLO, 2010), tratando-se de um conjunto de 
enunciados capazes de analisar e interpretar os vínculos do ambiente, da organização, 
seus indivíduos e suas interações, entendidos como um sistema de relações. 

A inserção de atividades e exemplos de possíveis instrumentos voltados à análise 
contextual na esfera preliminar as atividades de projeto, buscam estabelecer um 
conjunto de conhecimentos compartilhados entre os participantes do processo 
para formatação do artefato (software). As forças resultantes destas pesquisas são 
percebidas como um diferencial na exploração inicial no processo de construção de 
cenários orientada pelo Design Estratégico.

Em geral, a etapa inicial da construção de cenários, proposta por outras áreas, trata 
o problema e seu contexto de forma isolada, “estudando o fenômeno em si, sem 
explorar a complexidade da realidade onde ele está inserido nem buscar referências 
em outros setores”. (BITTENCOURT, 2012).

Desta forma, a continuidade e validação do método utilizado para este estudo 
será desenvolvido a partir do cruzamento dos dados coletados em cada looping 
de pesquisas que será realizado na quantidade necessária até que os resultados 
saturem. As informações coletadas passarão, então, por uma análise e interpretação 
embasadas em grau de semelhança, denominado por Reyes (2011) como “campo 
semântico de similaridade” e por gráficos de polaridades, utilizados na construção e 
conceituação dos cenários. Entretanto, estas análises serão feitas concomitantemente 
entre o pesquisador e um software, com intuito de demonstrar como os algoritmos, 
a Inteligência Artificial e Machine Learning podem contribuir na projeção de cenários 
pela lente do Design Estratégico, onde o humano e a máquina atuarão em conjunto 
visando resultados inovadores e mais consistentes.

A partir de um gráfico de polaridades gerado por um mecanismo de Inteligência 
Artificial e Machine Learning, o pesquisador terá uma maior abrangência dos insights 
para soluções dentro desse sistema. Serão, portanto, um conjunto de cenários que não 
devem ser interpretados como quatro soluções alternadas, mas sim como múltiplas 
possibilidades avaliadas por meio de uma gama de dados analisados, que nem todos 
os designers juntos do mundo poderiam fazer, muito menos no tempo em que pode 
ser feito pela Inteligência Artificial e Machine Learning.

Com os quadrantes manifestados pelo gráfico de polaridades elaborado a partir 
da contribuição da Inteligência Artificial e Machine Learning, surgirão possíveis 
panoramas muito mais consistentes das possibilidades, em termos de promoção de 
novas soluções relativas ao alcance de um resultado em um determinado contexto 
sociocultural, econômico, ambiental e tecnológico. Deste modo, o processo de 
formulação dos cenários permite que seus desenvolvedores reflitam e discutam sobre 
os significados contidos em cada quadrante de maneira muito mais assertiva. 

A partir dos cenários elaborados com a grande magnitude de dados, será possível, 
então, a concepção de ações projetáveis, embasadas nas informações coletadas e 
relacionadas diretamente com o problema (Pesquisa Contextual) ou, ainda, servir de 
referência para possíveis conexões de contextos diversos (pesquisa Blue Sky).
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Partindo-se do princípio de Celaschi e Deserti (2007), de que o papel do designer é de 
identificar e materializar os conceitos e construídos durante a concepção de cenários, 
será possível perceber que, com a contribuição da Inteligência Artificial e Machine 
Learning, o modo de operar dos designers influenciará, de forma muito mais robusta 
e consistente, o processo de projeção de cenários. Isso porque, segundo Hindrichson 
(2013), os designers são chamados a capturar os sinais, articulando múltiplas áreas do 
conhecimento desde o início do processo.

De acordo com o método em que se baseiam Manzini e Jégou (2004), a construção 
de cenários permite não só superar os limites da intuição e de modelagens, mas 
também auxiliar na capacidade de escolha de forma consciente, bem como na 
argumentação destas escolhas dentro de um processo participativo, potencializado 
exponencialmente na presente proposta de pesquisa através da Inteligência Artificial 
e Machine Learning.

A incorporação de Inteligência Artificial e Machine Learning na projeção dos 
cenários pode ser essencial na efetivação do Design Estratégico através de uma ação 
muito mais consistente do que outrora na construção de conhecimentos. Deste modo, 
compreende-se a construção de cenários, no âmbito do Design Estratégico com a 
contribuição dos algoritmos, como uma nova forma mais abrangente e consistente de 
promover a visão de um hipotético estado dos elementos, onde os atores envolvidos 
podem conceber e descrever as proposições de forma comunicável e compreensível.

Desta forma, as motivações para a presente pesquisa são altamente relevantes 
em função da falta de publicações sob esta temática, além dos interesses pessoais, 
profissionais e acadêmicos do pesquisador que vos fala. 

Em relação à metodologia, serão foram em consideração as perspectivas de Booth 
(2000) de que “o ponto de partida de uma boa pesquisa é sempre o que você não sabe 
ou entende, mas sente que deve conhecer ou entender” (BOOTH, 2000, p. 51). Assim, 
esta pesquisa caracteriza-se como um estudo exploratório e de natureza qualitativa 
(GIL, 2008), pois não tem a intenção de quantificar o objeto estudado, e sim situá-lo e 
caracterizá-lo dentro do campo escolhido para investigação.

A investigação se dará a partir de um arcabouço teórico que vai além do Design, 
buscando, assim, uma interdisciplinaridade entre outras áreas do conhecimento. Os 
novos caminhos são requeridos para a ampliação das dimensões da área do Design, 
a fim de compreender as forças que formam o ambiente, integrando questões de 
ordem socioculturais, econômicas, ambientais e éticas, assim como compreendendo 
um pensamento global e também sistêmico, envolvendo toda sua complexidade.

Com os problemas de Design tornando-se cada vez mais complexos, o Design 
abandonou gradativamente seu papel de processamento de problemas para uma 
perspectiva de processo de resolução de problemas (CASSIM, 2013). Segundo 
Jones (2014), ao integrar a abordagem sistêmica em seu processo, o Design passou 
a desenvolver perspectivas no intuito de mapear, descrever, propor e reconfigurar 
sistemas complexos.

Neste contexto, desponta o Design Estratégico através da aplicação de uma visão 
sistêmica que dá condições de aproximar arte (expressa pela criatividade) e técnica, 
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considerando aspectos dos contextos sociais, econômicos, organizacionais e culturais 
(ZURLO, 2010). O Design Estratégico possui a capacidade de comunicar de forma 
clara, visual e tangível tais sinais, auxiliando na superação de barreiras inerentes à 
solução proposta.

Através da visualidade, inerente ao Design Estratégico, será possível sugerir 
atitudes, estimular comportamentos e equacionar problemas complexos de forma 
mais assertiva com a contribuição da Inteligência Artificial e Machine Learning. 

Meroni (2008) ressalta, ainda, que o Design Estratégico é uma disciplina que 
contempla a identificação e definição do problema, ou seja, vai além de sua resolução. 
Enfatiza que aspectos como estes, tornam o Design uma atividade holística e sistêmica, 
no qual processos, ambientes, competências, pessoas e até mesmo máquinas, são 
elementos a serem considerados em suas ações, tidas tanto como parte da solução, 
como do próprio problema. A reformulação da maneira como os problemas serão 
entendidos, projetados e tratados, tornam-se os desafios contemporâneos diante da 
ampla complexidade e interdependência com que eles se apresentam.

Contudo, o Design Estratégico destaca-se ao extrapolar o âmbito das empresas 
para incorporar a sociedade, a cultura, o meio ambiente e as relações de poder 
em suas práticas, ao observar os fenômenos para além do que é visível. Neste 
sentido, conforme já mencionado anteriormente, sua atuação com a contribuição da 
Inteligência Artificial e Machine Learning será evidenciada por uma lógica de fazer, 
aplicando um olhar do todo e conduzindo o processo até as etapas mais tangíveis 
da execução, de uma forma jamais realizada até o presente momento. A proposta 
do presente projeto de pesquisa, oferece as transformações necessárias a partir da 
interpretação da complexidade da realidade de uma nova maneira com base em sua 
capacidade de ver (interpretar o contexto), prever (desenvolver cenários) e fazer ver 
(tornar o conceito concreto) com a ajuda dos algoritmos.  
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A fim de tangibilizar o objeto de pesquisa do presente estudo, foi desenvolvido um 
protótipo de artefato denominado pelo autor de “JYVAI”, no qual teve como objetivo 
avaliar de maneira prática como os algoritmos podem, de fato, contribuir em um 
processo de projeção de cenários. O JYVAI é um protótipo de software embrionário 
que foi programado na sua primeira versão para colaborar com o processo de 
projeção de cenários em uma Pesquisa Contextual. Inicialmente, idealizado em quatro 
etapas, sendo elas: “Parametrização do Briefing”, “Análise Semântica”, “Polaridades” 
e “Quadrantes para Cenários”.

A primeira etapa, de acordo com a Figura 15, é representada por um painel coletor 
de dados, no qual tem como função receber um tema de pesquisa e parametrizar o 
processo de coleta de dados. Para que este termo de pesquisa possa ser analisado de 
forma relevante e consistente, foram adicionados quatro parametrizadores, de modo 
a organizar e segmentar os dados coletados em dezoito redes sociais e no Google. Os 
parâmetros foram construídos com base em Recência, Frequência e Valor, de forma 
integrada com os algoritmos de relevância das redes sociais, que organiza as timelines 
dos usuários através de dados gerados com base em “Afinidade”, “Performances”, 
“Tipo de Conteúdo” e “Recência de Postagem” (Figura 16).

Figura 15 – Painel Coletor de Dados - JYVAI
Fonte: Elaborado pelo Autor (2019).

Figura 16 – Algoritmos de relevância das redes sociais que organiza as timelines dos usuários
Fonte: Elaborado pelo Autor (2019).
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A fim de exemplificar a funcionalidade do software (Figura 17), foi utilizada a palavra 
“UNISINOS” como contexto de análise, parametrizando as publicações ocorridas com 
o termo “UNISINOS” dos últimos trintas dias, por ordem de posts mais recentes, com 
frequência maior/igual a três menções e até quinhentas palavras correlacionadas com 
o termo “UNISINOS”.

Esta parametrização, assim como nas demais etapas de análise do software, feita 
por um designer humano, tem como objetivo demonstrar como os algoritmos podem 
contribuir e, principalmente, agilizar o processo de análise, sem excluir a gestão do 
designer no processo.

Na segunda etapa, é realizada a “Análise Semântica”, representada através de uma 
nuvem de palavras de acordo com a Figura 18, que é gerada a partir da parametrização 
efetivada conforme a Figura 17.

Figura 17 – Painel Coletor de Dados - Parametrização 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2019).

Figura 18 – Painel Coletor de Dados – Análise Semântica
Fonte: Elaborado pelo Autor (2019).
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A partir da “Análise Semântica”, a terceira etapa (Figura 19) caracteriza-se pela 
construção das “Polaridades” através das palavras com a maior frequência e 
correlacionadas ao termo de pesquisa inicial. Destaca-se nesta etapa, a possibilidade 
de validações, adequações e ajustes que forem necessários, de acordo com o 
julgamento do designer.

Contudo, a quarta etapa consiste (Figura 20) na criação dos Quadrantes para 
Cenários, onde o designer, igualmente e conforme julgar oportuno, pode adequar a 
caracterização de cada quadrante de forma a não excluir a criatividade em nenhuma 
etapa do processo. Deste modo, a contribuição tecnológica da Inteligência Artificial e 
Machine Learning, estão centradas em dar agilidade ao processo de coleta e análise 
dos dados em um cenário no qual não é mais possível um ser humano realizar estas 
análises no tempo necessário para ser competitivo no mundo atual.

Figura 19 – Painel Coletor de Dados – Polaridades
Fonte: Elaborado pelo Autor (2019).

Figura 20 – Painel Coletor de Dados – Cenários
Fonte: Elaborado pelo Autor (2019).
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Ao utilizar a palavra “Design” no título deste livro, me refiro ao processo que envolve 
a criação de algo novo (ou a reformulação de algo já existente) para um propósito, bem 
como atender uma necessidade, resolver um problema ou transformar uma situação 
pouco desejável em uma mais favorável.

Neste sentido, Herbert Simon (1981: p. 129, 1991: p. 112) define “Design” como 
o processo pelo qual nós “[planejamos] linhas de ações para transformar situações 
existentes em uma preferida”. Na medida que criamos algo novo (ou reformulamos algo 
que já existe) para um fim, atendemos a uma necessidade e resolvemos um problema 
em direção a uma situação preferível, mesmo quando não temos ainda a capacidade 
de gerar a situação preferida. Esta definição abrange a maioria das formas de Design. 

Outra abordagem comumente utilizada é a de Merriam-Webster’s (1993: 343), na qual 
define Design como:

1 - a) conceber e planejar na mente <planejar uma situação>; b) ter como finalidade: 
pretender <planeja destacar-se nos estudos>; c) planejar uma função ou uma finalidade 
específica <o livro foi planejado, primeiramente, como um livro didático>;

2 - Arcaico: indicar com uma marca distintiva, sinal ou nome; 

3 - a) fazer um desenho, padrão ou esboço de; b) desenhar os planos para; c) criar, 
moldar, executar ou construir de acordo como plano: planejar, inventar…” (Ver mais em: 
ARTFL Webster’s 1913: 397-8; Britannica Webster’s 2002; Cambridge 1999; Friedman 
2001: 36-40; Link 1999; OED Online 2002; SOED 1993:645; Wordsmyth 2002).

Já segundo Fuller, o processo de Design é uma sequência abrangente ao qual se 
destina à prática e, finalmente, atinge a regeneração. Este último passo, a regeneração, 
cria um novo estoque de material, onde o designer pode atuar novamente. Os termos 
específicos podem variar de processo de Design a Design de Serviços, mas o conceito 
essencial continua o mesmo. 

Desta forma, podemos definir o designer como um pensador, cujo trabalho consiste 
em se mover do pensamento à ação. Uma taxonomia de domínios de conhecimento de 
Design (FRIEDMAN, 1992, 2000, 2001), descreve os parâmetros dentro dos quais um 
designer deve agir. Cada domínio requer uma ampla gama de habilidades, conhecimento 
e consciência. Design, devidamente definido, é o processo completo através da ampla 
gama de domínios necessários à obtenção de determinado resultado.

O campo organizado em torno do Design pode ser identificado como uma profissão, 
disciplina ou uma área. Como profissão, o Design envolve a prática profissional, 
enquanto como disciplina compreende a investigação em suas diversas áreas. E, por 
fim, o campo do Design abrange a profissão, a disciplina e um variado conjunto, muitas 
vezes ambíguo, de campos cognatos e áreas de investigação correlatas. 
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Entretanto, no caso do desenvolvimento deste livro, estamos falando em teorização, 
e, por sua vez, necessariamente estamos falando sobre a disciplina. Diante deste cenário, 
o fundamento da teoria do Design baseia-se no fato de que o Design é, por natureza, 
uma disciplina interdisciplinar e integrativa.

Neste sentido, a natureza do Design, enquanto disciplina integrativa, o posiciona na 
convergência de diversos e amplos campos. Em uma dimensão, Design é um campo de 
pensamento e pesquisa pura, em outra, Design é um campo de prática e de pesquisa 
aplicada. Quando as aplicações são utilizadas para resolver problemas em um contexto 
específico, é um campo de pesquisa clínica.

Desta forma, o processo prático desenvolvido, tem sido de fundamental importância, 
uma vez que está é possível identificar futuros ajustes na execução do sistema a partir 
das simulações práticas realizadas, bem como através das reflexões junto ao mercado, 
estudos, leituras e ações práticas para desenvolvimento do sistema. 

Levando em consideração que o Design é um processo através do qual nós planejamos 
linhas de ações que visam transformar situações existentes em situações preferíveis 
ou “em uma preferida”, ter a oportunidade de tirar do papel um escopo embrionário 
para testar previamente, antes de evoluir questões teóricas e conceituais, reduzem 
drasticamente refações e corrige o prumo da pesquisa no momento adequado. Sem um 
processo prático inicial e, também, no decorrer da pesquisa, não é possível modificar as 
situações em que as falhas no processo de Design só serão identificadas na implantação 
final de um projeto de Design. Existem muitas razões para falhas no Design, incluindo, 
basicamente, falta de habilidade nas reflexões e/ou de um método adequado. Assim, 
como em qualquer área de concentração, designers também falham devido ao contexto, 
pela falta de treinamento adequado ou ao entendimento deficiente sobre os processos 
de Design que não puderam ser avaliados previamente através de processos práticos 
preliminares de testagem.

Um argumento para a importância do Design, é o aumento do número de áreas que 
agora estão sujeitas às suas iniciativas. A variedade de tecnologias ao nosso redor faz a 
mediação da maior parte das atividades do mundo e influencia nossas vidas cotidianas. 
Elas incluem os artefatos da tecnologia da informação, comunicação de massa, 
telecomunicação, química, farmacologia, engenharia química e engenharia mecânica, 
juntamente com os processos projetados de quase todas as indústrias de serviços e 
bens públicos, agora disponíveis para além do acesso público à natureza.

É justamente dentro desta realidade mercadológica que optei por criar um sistema para 
projeção de cenários pela lente do Design, utilizando Machine Learning e Inteligência 
Artificial. Ou seja, através da integração destas duas áreas de concentração, onde uma 
contribui com a outra da forma mais eficaz possível, o processo para geração de cenários 
pela lente do Design tende a ser mais ágil e com uma acurácia significativamente maior 
do que os processos de projeção de cenários tradicionais.  

Em minha pesquisa, o Design, juntamente com as novas tecnologias, tem uma nova 
função para projeção de cenários e o processo de Design ganha um novo significado, 
fazendo com que os designers possam assumir tarefas cada vez mais estratégicas e 
importantes. O designer poderá deixar de ser somente um projetista para ser também 
um programador, bem como um professor e, principalmente, o validador de um processo 
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de aprendizagem de máquina. Essas tarefas são fundamentais para que o Design possa 
conquistar um espectro mais abrangente e mais importante nas organizações do que 
jamais teve no passado. 

É importante ressaltar também que, a pesquisa em Design apresenta alguns problemas 
importantes para aqueles que buscam desenvolver tal atividade no campo da ciência da 
computação. Grande parte das pesquisas teóricas desenvolvidas por designers partem 
do princípio de que a prática, por si só, pode ser considerada pesquisa e a investigação 
da prática constitui a teoria em Design. Ao invés de categorizar a pesquisa em Design 
desta maneira (prática = pesquisa), acredita-se que o mais adequado é considerarmos 
a pesquisa em Design como um subproduto das relações entre os elementos de 
projeto: “desenvolvimento, articulação e comunicação do conhecimento em design” 
(FRIEDMAN, 2003). 

Considerar que o Design pode ser separado da pesquisa é um equívoco que 
acarreta no enfraquecimento das bases conceituais do campo. Desde os anos 1950, 
a concepção de que o processo de Design começa com a pesquisa e não pode estar 
dissociado desta prática, foi incorporada à formação acadêmica. Contudo, é necessário 
distinguir a pesquisa intrínseca à prática projetual da pesquisa científica. A primeira não 
tem compromisso com a teorização nem com a comunicação científica, já a segunda, 
necessária para a prática projetual de forma indireta, deve ser realizada em ambientes 
de produção do conhecimento, ou seja, em universidades ou institutos de pesquisa. 

A incorporação da pesquisa no processo de Design, consolidada com os métodos 
projetuais de primeira geração, desenvolvidos nos anos 1960 e 1970, e ainda hoje 
utilizados, teve como consequência negativa a falta de compreensão sobre o que seria a 
pesquisa no Design nos moldes da produção de conhecimento científico. Se por um lado 
a comunidade de Design não buscou no início criar programas acadêmicos de pesquisa 
até algumas décadas atrás, por entender que já realizava pesquisa na sua prática, por 
outro lado, nessa prática não produzia, de forma sistemática, a reflexão necessária para 
a produção de um corpo teórico do campo. 

Entretanto, identificar a origem da produção do conhecimento em Design é, no 
mínimo, uma tarefa complexa. Neste sentido, Cross (2001) reforça a visão de que existem 
conflitos de interpretação das capacidades de produção teórica em Design. Justamente 
por este fator que o processo teórico e prático que venho realizando nos últimos anos 
ganha especial importância para a minha pesquisa, em função de que a minha proposta 
é unir o Design com a Ciência da Computação. A partir de workshops, foi possível 
identificar como a tecnologia e suas bases conceituais, assim como as testagens 
práticas que venho realizando com o sistema que estou desenvolvendo, podem 
contribuir na projeção de cenários pela lente do Design. Além disso, identificou-se 
também formas de integração mais claras das duas áreas de concentração que estão 
sendo trabalhadas, de modo a reduzir os possíveis futuros conflitos de interpretação 
das capacidades de produção teórica em Design.

Quanto mais refletimos sobre um processo, mais evoluímos em sua concepção e 
mais possibilidade de erros são identificadas no início, dirimindo futuros ajustes, que 
inclusive poderiam ser tardios ou até muito caros de serem realizados, caso fossem 
identificados em alguma etapa mais adiantada da pesquisa.
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Com a realização dos workshops, foi possível confirmar a relevância do tema 
proposto após eu ter colocado inúmeros humanos para projetarem cenários pela lente 
do Design, tendo a criatividade em um primeiro momento como função operante 
e, em um segundo contexto, a Inteligência Artificial como função operante. Nestes 
workshops, os participantes, compostos por Publicitários, Administradores, Designers, 
Mestres em Design, Mestres em Administração e Pós-Doutores em Comunicação, 
puderam avaliar de fato e na prática como a Inteligência Artificial pode contribuir 
com o processo de projeção de cenários pela lente do Design. Desta maneira, foi 
possível identificar na prática que a união da Ciência da Computação com o Design, 
permite que a geração de cenários pela lente do Design, utilizando os algoritmos de 
Inteligência Artificial, seja realizada com muito mais agilidade que o processo habitual 
de Design e a acuracidade dos resultados seja em níveis mais altos do que somente 
através de um processo criativo. 

Todavia, é importante ressaltar que, em momento algum, foi abordado e sequer 
julgado o fato dos algoritmos da Inteligência Artificial substituírem o papel do designer 
ou alterarem a pesquisa de Design. O que foi testado e proposto, é um processo de 
reflexão na ação, onde todos os participantes dos workshops confirmaram a relevância 
da inclusão de uma Machine Learning para gerar mais rapidez e confiabilidade na 
minha proposta de pesquisa em Design. Ou seja, no contexto que proponho de trazer 
a Inteligência Artificial para a projeção de cenários pela lente do Design, o designer 
continua sendo o projetista, bem como o validador de todas as etapas. Ele passa a 
ter através da tecnologia, somente mais atributos para entregar um resultado final de 
projeto mais assertivo em relação às necessidades a serem supridas.

Outra questão importante derivada do processo prático que venho desenvolvendo, 
foi que, a partir dos workshops e também das discussões que ministro em eventos, 
congressos e seminários, está sendo possível ajustar o meu sistema de forma 
constante. Vem sendo possível, também, mapear de forma mais clara a participação 
do designer como um calibrador e validador de todas as etapas de utilização do meu 
sistema. Sistemática esta, que só está sendo possível de ser adaptada e ajustada, a 
partir das reflexões obtidas no processo prático, configurando, inclusive, um processo 
interdisciplinar, inerente ao Design.

A partir destes aprendizados, e também pela oportunidade de reflexão em conjunto 
com os doutorandos e professores, foi possível interagir também com outra área de 
concentração, no caso a Ciência da Computação, na qual está contribuindo para 
ajustes em todo o meu sistema, em uma fase que ainda permite reparos no processo 
de desenvolvimento da minha tese de doutorado. 

Ou seja, está claro que o processo de ajustes teóricos a partir das ações práticas 
de sondagem, pesquisa e testagens no decorrer de uma pesquisa em Design, 
é absolutamente salutar e providencial para o aperfeiçoamento de um projeto de 
pesquisa. Sem um processo prático e no momento adequado, o campo teórico, por 
mais consistente que aparenta ser, torna-se frágil pela dificuldade de identificar as 
oportunidades de ajustes e melhorias em uma tese, pelo fato de ser algo novo e não 
ter sido testado a sua eficácia e acuracidade anteriormente em um contexto dinâmico 
e matricial que vivemos atualmente. 

Contudo e de forma conceitual, o presente processo de pesquisa vem se valendo da 
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abordagem Design Science aplicada à pesquisa científica (DRESCH, 2013), indicando-a 
como possibilidade de condução de investigações também na área da Ciência da 
Computação. Este tipo de pesquisa apoia o esforço dos pesquisadores na difusão 
da Design Science como um novo campo e paradigma para ancoragem de pesquisas 
práticas, rigorosas e úteis aos propósitos humanos.

Percebe-se a conexão da Ciência da Computação com o objetivo da ciência em si 
no que concerne a “gerar e desenvolver conhecimento utilizando objetos existentes, 
propondo soluções novas ou análises desses objetos existentes” (SIMON, 1981).

Neste sentido, a Design Science é considerada interativa e o artefato inicial, produto 
da solução proposta para um problema, precisa ser avaliado e redesenhado até que 
seja encontrada uma solução satisfatória (BALOH; DESOUSA; HACKNEY, 2012). Na 
Design Science, os pesquisadores estudam a espiral de construir e avaliar de forma 
interativa, participativa e através de múltiplos métodos para entender problemas e 
simultaneamente desenvolver soluções (MARCH; SIMTH, 1995; VAN AKEN, 2004; 
BIOTTO, 2012; NEUHAUSER; KREPS; MORRISON; ATHANASOULIS; KIRIENKO; 
BRUNT, 2013). Este conceito reflete exatamente todas as etapas realizadas e 
mencionadas anteriormente durante o processo de evolução da minha tese de 
doutorado.

Por sua vez, as pesquisas em Design Science encontram um arcabouço importante 
nas pesquisas na área de Sistemas de Computação, principalmente no que concerne 
a teoria e conhecimento aplicados à ação, no “como fazer alguma coisa”. Van Aken 
(2005) e Pandza e Thorpe (2010) argumentam que a missão central de uma ciência 
projeto é desenvolver o conhecimento válido que possa ser usado por profissionais, 
para projetar soluções para seus problemas de campo. É no campo que se identifica 
duas correntes de pesquisa científica em Design. A primeira destaca o fluxo como 
visão dominante, tem foco no desenvolvimento de artefatos, nas novas tecnologias 
de informação (LEE et al.., 2015; ARNOTT e PERVAN; 2012; HEVNER et al. 2004) e 
também na teoria do Design (Paredes et al. 1992). O segundo fluxo é baseado no 
argumento de Gregor e Jones (2007), no qual o projeto de pesquisa científica deve 
abranger não só prescrições para a concepção de produtos tecnológicos e aplicações, 
mas também para a concepção de metodologias e intervenções (SPIEKERMANN-
HOFF e OETZEL, 2014; CARLSSOM et al.., 2011; PANDZA; THORPE, 2010).

Unindo as duas abordagens em torno da concepção da Design Science, observa-se 
que os objetivos das pesquisas que se utilizam de um método prático, preconizam o 
desenvolvimento de conhecimento prático para a concepção e realização de diferentes 
classes de iniciativas, onde estão os sistemas sociotécnicos e não apenas artefatos.

Entende-se por sistema sociotécnico aquele tipo de pesquisa científica em Design, 
totalmente diferente do processo de desenvolvimento de um artefato de Ciência 
da Computação, por exemplo, haja vista que os efeitos podem ser mais difíceis de 
isolar e avaliar. Inclusive Simon (1981; 1996), já destacava a dificuldade de desenvolver 
o detalhamento do problema e de avaliar os efeitos do artefato no ambiente, 
principalmente na perspectiva de um sistema aberto. Tal conhecimento de Design 
também está profundamente enraizado no contexto, o que torna o desenvolvimento e a 
avaliação complexa, inclusive no arcabouço da ciência do Design (CARLSSOM et al., 2011).
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Atuar no contexto e atender às necessidades humanas requer abordar os problemas 
de Design de forma sistemática, de modo que esses problemas possam ser vistos na 
perspectiva funcional, com metas e requisitos, progredindo em direção à soluções 
específicas. O Design é um processo de colaboração que consiste em uma abordagem 
sistemática estruturada de uma sequência de etapas, que ajuda um grupo a alcançar 
seu objetivo através de uma concepção interativa e intencional de ações no contexto do 
problema (PRIES-HEJE et al.., 2011; KOLFSCHOTEN, 2009). Resumidamente, entende-
se por Design, neste contexto, o ato de criar uma solução explicitamente aplicável a um 
problema (JÄRVINEN, 2007). Ou seja, não existem fronteiras que delimitam outras áreas 
de concentração, como a Ciência da Computação, de contribuírem com os processos 
de Design.

Inclui-se nessa abordagem, a perspectiva de que a Design Science nasce enquanto 
campo de pesquisa, para desenvolver o conhecimento de Design prático e teórico para 
resolver classes de problemas. Isto significa desenvolver o conhecimento abstrato que 
pode ser usado para projetar e implementar iniciativas, não no sentido de se desenvolver 
uma receita para projetar e implementar uma iniciativa específica de uma organização, 
mas para usar o conhecimento abstrato como base e transformar esse conhecimento 
a fim de ajustá-lo a um problema específico, situação e contexto. E, nesse sentido, 
entende-se a necessidade de se ampliar a abordagem de concepção e implementação 
de uma intervenção em um sistema sociotécnico no qual estão contidos os artefatos. 
Neste caso, o sistema que estou desenvolvendo, configura-se como um meio essencial 
para se alcançar os resultados desejados de uma intervenção em Design (CARLSSOM 
et al.., 2011).

A amplitude de possibilidades de atuação destaca a Design Science como aquela que 
compreende um conjunto (ou um sistema) de conhecimento, um método, logicamente 
conectado na área de Design, com conceitos de informação, técnica e de metodologia 
(FARRELL e HOOCKER, 2013; PANDZA e THORPE, 2010; CROSS, 2001; FROST, 1999; 
EDER 1998).

Além disso, ela se destaca na sistemática de desenvolver um processo rigoroso 
para projetar artefatos, cujo escopo pode constituir construtos, modelos, métodos e 
instâncias, desenvolvidos para resolver problemas observados, para fazer contribuições 
de pesquisa, avaliar os projetos e comunicar os resultados aos interessados. O escopo 
dos artefatos em questão, devem conferir utilidade, qualidade e eficácia comprovados 
e rigorosamente avaliados, desde a concepção até o produto final. Incluem inovações 
sociais ou novos construtos de aspectos técnicos, sociais e/ou informativos, ou seja, 
qualquer objeto projetado, inclusive adaptações, com uma solução incorporada para 
um problema de pesquisa entendido (DANG et al.., 2011; JÄRVINEN, 2007; PEFFERS 
et al.., 2007; MARCH; STOREY, 2008; ADOMAVICIUS, 2008; FROST, 1999; EDER, 1998).

A contextualização acerca do campo da Design Science traz elementos que são 
prerrogativas para conceituá-la como o campo que cria e avalia artefatos concebidos 
para resolver problemas identificados. Em muitos casos, a nova contribuição da 
pesquisa em Design é uma extensão importante de um artefato existente ou a aplicação 
de um artefato existente em um novo domínio de aplicação (SPIEKERMANN-HOFF, 
OETZEL, 2014; GREGOR, HEVNER, 2013; MARCH e STOREY, 2008; JÄRVINEN, 2007). 
No caso da minha pesquisa, um artefato sendo desenvolvido pela lente do Design com 
contribuição da Ciência da Computação.
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Neste caso, agrega-se ao cenário de resolução de problemas, além dos artefatos 
técnicos e das inovações, os recursos informativos utilizados no desenvolvimento de 
soluções paralelas ao Design. Assim, consequentemente, a nova inovação pode basear-se 
em novas propriedades técnicas, sociais e/ou recursos informativos, ou sua combinação 
(LEE et al.., 2015; GERMONPREZ, 2011; ARNOTT; PERVAN; 2012; JÄRVINEN, 2007; 
HEVNER et al.., 2004; VAN AKEN, 2004).

A missão da Design Science é desenvolver artefatos úteis e conhecimento útil para 
que os profissionais possam usá-los para projetar soluções para problemas de seu 
campo. Nesse sentido, compreender a natureza e as causas dos problemas de forma 
prática, foi absolutamente relevante para projetar soluções e melhorias em meu 
sistema. No entanto, um projeto em Design Science não se limita a compreender, mas 
também desenvolver conhecimento sobre as vantagens e desvantagens das alternativas 
de soluções idealizadas, além das soluções práticas em si (PANDZA, THORPE, 2010; 
JÄRVINEN, 2007; HUFF et al.. 2006; VAN AKEN, 2005; FROST, 1999; EDER 1998).

O campo da Design Science é frutífero quando se trata de propor soluções para 
problemas práticos e traz consigo muitos desafios. Destaca-se nessa esfera (1) 
descrever as informações institucionais desejadas, as capacidades de processamento 
de informação e sua relação com as situações institucionais desejadas e (2) desenvolver 
ações que permitam implementar a capacidade de processamento para levar a instituição 
a situações desejadas. Etapas estas que foram dissecadas para a minha qualificação do 
Doutorado. Além disso, foi possível identificar também que esse arcabouço destaca 
o porquê da pesquisa científica em Design ser voltada para o problema (ARNOTT; 
PERVAN; 2012; MARCH, STOREY, 2008; FROST, 1999; EDER 1998). Ficou claro com as 
análises teóricas e ações práticas concretizadas até aqui, que as etapas realizadas foram 
fundamentais para identificação e resolução de futuros problemas.

Desta forma, observou-se que as análises teóricas, bem como os processos práticos 
realizados, foram de fundamental importância para a evolução dos algoritmos de coleta 
dos dados para tornarem a captação dos mesmo mais relevantes para as análises. 
Elementos estes, que são as principais tarefas na pesquisa em Design Science (MARCH 
e STOREY, 2008). Nota-se, porém, que o escopo do método é maior, compreendendo 
que a Design Science é uma pesquisa que busca (i) explorar novas alternativas e resolver 
problemas, (ii) explicar o processo exploratório, e (iii) melhorar o processo de resolução 
de problemas (ARNOTT e PERVAN; 2012; MARCH; STOREY, 2008).

Acrescenta-se, ainda, que o campo da Design Science pode ser explorado usando 
a classificação de Van Aken (2004) que preconiza três tipos diferentes de abordagens 
para projetos em Design Science: 1) o objeto-design - que é o projeto de intervenção/
iniciativa, inclusive de um artefato; 2) a realização-design, que trata-se do plano para a 
implementação da intervenção/iniciativa; 3) o processo de Design, que é o plano do 
próprio profissional para o ciclo de resolução de problemas e inclui os métodos, técnicas 
e teorias de Design (CARLSSOM et al.., 2011).

Contudo, sem as análises teóricas e os meus testes e desenvolvimentos práticos, a 
composição do problema pode acontecer no âmbito da formação de um sistema de 
objetivos, cuja identificação não se traduz necessariamente objetivos para o artefato, 
porque o processo de Design é necessariamente imparcial (PEFFERS et al.., 2007). 
Nesse sentido, a definição do problema pode ser obtida pela análise de meios-fins. 
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Essa análise baseia-se em representações dos estados presentes, estados desejados, as 
diferenças entre os dois estados, bem como as ações que mudam a situação atual. O 
objetivo da análise de meios-fins é, em última análise, mover-se em direção ao estado 
desejado (HOLMSTRÖM, KETOKIVI, HAMERI, 2009). 

Entretanto nota-se que em alguns casos os problemas podem estar mal estruturados, 
ou seja, os tomadores de decisão podem não conhecer ou concordar com os objetivos 
da decisão, e mesmo que as metas sejam conhecidas, os meios pelos quais essas metas 
são alcançadas, não são conhecidas e a solução necessária – projeto - para resolver 
o problema, pode nem existir. Nesse sentido, o desenvolvimento de artefatos torna-
se um pré-requisito para a pesquisa avaliativa, que podem usar de uma abordagem 
hipotético-dedutiva ou indutiva para analisar as possíveis ações (PRIES-HEJE et al.., 
2011; HOLMSTRÖM, KETOKIVI; HAMERI, 2009). Ou seja, sem o artefato que é o 
sistema que estou desenvolvendo e sem as avaliações realizadas por terceiros, incluindo 
a minha própria análise durante os processos que venho desenvolvendo, não seria 
possível identificar os ajustes que vêm sendo identificados nestas etapas. 

Desta forma, a necessidade de alinhamento e refinamento do conhecimento existente 
de forma prática, em prol da resolução de problemas, encontra amparo na regra 
tecnológica que é um produto típico de pesquisa em Design Science e não um modelo 
causal (BUNGE, 1967). A regra tecnológica pode ser definida como uma instrução para 
executar um número finito de ações numa determinada ordem e com um determinado 
fim - uma tecnologia. Paralelamente, uma regra tecnológica é descrita como uma parte 
de um conhecimento geral, ligando uma intervenção ou artefato com um resultado 
desejado de desempenho em um determinado campo de aplicação. No caso dos 
procedimentos que venho executando, foi identificar de que forma a Inteligência 
Artificial pode contribuir de fato na projeção de cenários para lente do Design. A regra 
tecnológica por sua vez testada, é aquela cuja eficácia foi sistematicamente testado no 
contexto da sua utilização prevista (KUECHLER; VAISHNAVI, 2008; JÄRVINEN, 2007; 
VAN AKEN, 2004; BUNGE, 1967).

O termo “regra tecnológica” é usado para designar o conhecimento geral que 
pode ser usado no desenvolvimento de uma intervenção específica para produzir um 
determinado resultado desejado ou desempenho em uma determinada configuração. 
O núcleo de uma regra tecnológica consiste em uma solução geral para um tipo de 
problema de campo. O formato das regras tecnológicas não é específico, e, elas são 
usadas com o objetivo de descrever o resultado da intervenção lógica, podendo ocorrer 
através de artigo, um relatório ou mesmo livro inteiro. No gerenciamento de regras 
tecnológicas e de conceitos de solução, é importante que sejam dadas descrições 
densas, baseadas no teste de campo e na fundamentação da regra, para não se 
transformar em instrumentalismo, mas para auxiliarem na compreensão e facilitarem sua 
tradução do contexto geral para o específico (AVENIER, 2010; KUECHLER; VAISHNAVI, 
2008; JÄRVINEN, 2007; BURGOYNE; JAMES, 2006; VAN AKEN, 2005).

Contudo, apresento a seguir o modelo com o raciocínio que venho empregando 
no desenvolvimento da minha pesquisa, onde o chamo de “O DESIGN NA ERA DOS 
ALGORITMOS”, desenvolvido a partir da concepção de projetos dirigidos por dados 
em Big Data. Através desta concepção que apresenta uma intersecção entre Business 
(Negócios), Analytics (Análise de Dados) e Technology (Tecnologia), é integrado o 
raciocínio de Design para ser relevante nas organizações no qual um artefato precisa 
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ser viável, desejável e rentável. Deste modo, com a união de Business com Analytics, 
é possível solucionar problemas de negócio através de ciência. Por sua vez, com a 
união de Analytics com Technology, torna-se possível usar a tecnologia para acelerar e 
potencializar as aplicações científicas. E não menos importante, a união de Technology 
com Business, tem como objetivo automatizar e otimizar processos de consumo de 
informação. A partir deste raciocínio, uma nova intersecção é proposta, onde a análise 
de dados e informações Táticas com Estratégicas desenvolvem o que poderia ou 
deveria ser feito com o que será feito, configurando um cenário inovador. Raciocínio 
este, inerente ao Design Management, no qual é um campo de pesquisa que utiliza 
técnicas de gerenciamento de projetos, Design, estratégia e cadeia de suprimentos 
para controlar um processo criativo, apoiar uma cultura de criatividade e construir uma 
estrutura e organização para o Design. Além do Design Management, o Critical Design, 
que sugere propostas de Design especulativo para desafiar suposições e concepções 
sobre o papel dos artefatos na vida cotidiana, se faz presente no modelo proposto com 
a intersecção da Operação representada por dados do que ocorreu e está ocorrendo 
até o presente momento em algum contexto, com dados Estratégicos que devem e/ou 
podem ser projetados. Atividades estas, características na pesquisa contextual e Blue 
Sky. E, por fim, a intersecção entre o processo de Critical Design com o processo de 
Design Management, configura a geração de cenários com o propósito de obter um ou 
alguns possíveis cenários de inovação relevantes. E para que todo este processo ganhe 
em velocidade e acuracidade, objetivo da minha tese de doutorado, uma evolução de 
Automação para aprendizagem de máquina através de Inteligência Artificial (A.I.), estão 
sendo acrescentadas ao processo criativo de projeto.

Figura 21 – Modelo de Raciocínio de Pesquisa
Modelo de Raciocínio de Pesquisa – Elaborado pelo Autor (2019)
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Por fim, finalizo a presente reflexão com a consciência de que o processo de análises 
teóricas e os processos práticos em uma pesquisa em Design são características 
obrigatórias para uma pesquisa de qualidade. Entretanto, novas análises teóricas, bem 
como novos processos práticos, ainda se fazem necessárias para garantir a eficácia do 
próximo desenvolvimento do meu projeto de pesquisa doutoral. 
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Aguarde o volume 2 de “O DESIGN NA ERA DOS ALGORITMOS”.
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