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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. 

CARTAS PARA O AUTOR
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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!

CARTAS PARA O AUTOR
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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.

CARTAS PARA O AUTOR
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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.

PREFÁCIO
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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 transformando esses dados em uma informação 
compreensível e útil para um especialista ou até para um usuário comum.

Em tempos de Inteligência Artificial e Big Data, o desafio maior é sermos originais 
em como usar tecnologias que, cada vez mais, estão disponíveis para todos. Estas 
tecnologias não são novas. A novidade é o poder que atingiram e atingirão com o 
gradual aumento da capacidade computacional, que vem se exponencializando ao longo 
das últimas 8 décadas, desde que o conceito de Inteligência Artificial surgiu. Eu mesmo 
usei Inteligência Artificial para prever o comportamento de mercados futuros de Bols e 
Dólar no Brasil há quase 3 décadas.

A Inteligência Artificial ajuda a identificar padrões em variadas áreas. O Big Data, 
por sua vez, provê a Inteligência Artificial de dados organizados de forma que possam 
ser analisados e transformados em compreensão e previsão. Juntas, estas tecnologias 
podem, por exemplo, prever nosso comportamento, permitindo que seja montado um 
site personalizado para os nossos hábitos de consumo. Empresas que querem inovar 
têm de ser originais no uso de seus dados e nas informações que querem buscar através 
destes dados.

Por Ricardo Amorim

Maior influencer do LinkedIn na América Latina e economista mais influente do Brasil 
pela Forbes, além de empresário, apresentador de TV e palestrante.

O principal objetivo dos algoritmos é resolver 
problemas, inclusive 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 e muitos outros. Para serem mais eficientes, 
os algoritmos passaram a utilizar dados em larga 
escala. 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, é um diferencial 
significativo. Tomadas de decisões importantes não 
podem mais abrir mão de considerá-los.
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Na mesma velocidade em que as ferramentas digitais estão moldando a forma 
como as pessoas vivem, se comunicam e trabalham, 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. Neste sentido, 
a prática da construção de cenários através do Design, apresenta-se particularmente 
frutífera pois, os cenários elaborados, buscam prever futuros possíveis e fazem parte 
da necessidade das organizações de transformar ou criar estratégias inovadoras, 
originais e diferenciadas (DESERTI, 2007). Estes cenários buscam a construção 
de interpretações mediante sinais fortes e fracos, que derivam da observação da 
evolução de comportamentos explícitos da cultura, dos mercados e das tecnologias, 
entre outros. Ao concentrar-se em torno destes aspectos, a Pesquisa Contextual, 
etapa metaprojetual fundamental do processo de construção de cenários, depara-
se com uma grande quantidade de dados a serem contemplados. Neste contexto, 
a presente pesquisa tem como objetivo a proposição de um dispositivo para 
automatizar procedimentos de construção de cenários de Design Estratégico por 
meio de Pesquisas Contextuais, propondo a inclusão da Inteligência Artificial como 
instrumento para obtenção de agilidade e acuracidade na captação e análises das 
fontes de dados. Para tanto, é apresentado um rastreamento bibliográfico a fim de 
situar a pertinência do tema através dos campos de Design, Design Estratégico, 
Construção de Cenários, Metaprojeto, Transformação Digital, Big Data e Inteligência 
Artificial com suas derivações. Devido ao fato do estudo possuir base empírica, às 
características não quantificáveis de seu objeto de pesquisa e ação experimental, 
optou-se pela utilização do Design Science Research distribuído em quatro fases: 
1. Concepção e calibragem, tanto do sistema, como do instrumento de coleta; 2. 
Incorporação efetiva de Inteligência Artificial no artefato digital desenvolvido, bem 
como ajustes no instrumento de coleta; 3. Realização dos workshops de avaliação 
da proposta de pesquisa e 4. Análise dos dados coletados. Em suma, através do 
presente estudo, é possível verificar que a Inteligência Artificial, por meio do artefato 
digital desenvolvido, sinaliza a cada novo avanço, seu potencial para complementar 
as atribuições do designer em etapas generativas, aprimorando sua capacidade de 
armazenar, processar e sintetizar dados em velocidade e quantidades inimagináveis 
para qualquer indivíduo. Fato este, que proporciona maior repertório para desenvolver 
e complementar projetos, bem como abre espaço para que os Designers possam 
liderar e executar cada vez mais atividades com relevância estratégica. 
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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, dinâmicas e incertas (MORAN, 2015, p. 26). A humanidade é 
colocada à frente de subsequentes novas ondas de transformações. A transformação 
digital é 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, 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). Embora este raciocínio já tenha sido 
mencionado por Ackoff em 1981, segue sendo aplicado mesmo décadas depois uma 
vez que significa a imprescindibilidade da compreensão da mudança e da complexidade 
de um ponto de vista global, como uma mudança no modo de pensar, assim como no 
modo de entender o mundo e de conceber a natureza (ACKOFF, 1981). Deste modo, 
inclusive atualmente, temos a necessidade de administrar problemas gradativamente 
mais complexos e, desta forma, várias soluções passam a ser possíveis e critérios entram 
em cena também, a fim de julgar a relevância e o valor de uma solução sob a lente do 
conhecimento atual de uma questão em voga.

Com base neste contexto, a possibilidade de conhecer o futuro a fim de minimizar 
riscos, surge como 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, as incertezas surgiriam de maneiras diferentes nos vários 
cenários.
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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 evitando-se 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. 

Todavia, para atender aos objetivos da presente pesquisa em design, é necessário 
compreender os princípios sobre Design e Design Estratégico, assim como a projeção de 
cenários tem aderência ao presente estudo. Deste modo, sabe-se que o Design, segundo 
Bonsiepe (2011), desenvolve-se sob a perspectiva do projeto e as práticas projetuais, 
agindo basicamente a partir de bases para definir problemas de design que podem ser 
resolvidos. Quando o processo de Design se dá na óptica de um problema, é necessário 
que seja desenvolvido um conjunto de atividades, como as metodologias de design que 
delineadas no princípio do projeto, auxiliam nas etapas de pesquisa, de execução e, por 
fim, de sua aprovação. O Design, por sua vez, tem como característica a capacidade de 
criar novos efeitos de sentido para os produtos e/ou artefatos.

O Design é então, um campo que exige definições descritivas e/ou formais para a 
proposta de projeto (BUCHANAN, 2001). Ambas as definições, tanto a de Bonsiepe 
(2011) quanto a de Buchanan (2001), servem como propósitos estratégicos e táticos para 
a pesquisa e desenvolvimento de um produto e/ou um serviço. Essas definições traçadas 
revelam proposições para a execução do projeto e sugerem que sejam explorados seus 
detalhes em maior profundidade. Ao saber qual é a finalidade do projeto, o designer 
aparece como elemento essencial, pois possui o conhecimento tácito e o conhecimento 
explícito.

Deste modo, Lockwood (2010) considera que o Design tem quatro poderes: a 
comunicação para criar sinais e símbolos para os usuários em massa; a construção para criar 
objetos tradicionais da indústria do Design; a interação, como ações e comportamentos 
das pessoas e como afetam o desenvolvimento do Design; e a organização, que considera 
o Design no cenário organizacional, ambiental, sistêmico e cultural. De forma similar, o 
Design é proposto por Morelli (2002) e Zurlo (2010) por meio da dimensão do sistema 
para a compreensão de necessidades dos usuários adaptadas à cultura de projeto ao 
Design, o sistema/produto/serviço, característicos do Design Estratégico.

INTRODUÇÃO
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As abordagens do Design Estratégico partem então de estratégias. Esse termo, 
segundo Erlhoff e Marshall (2008), é utilizado na organização como estratégia competitiva 
de ação no mercado o “[...] Design Estratégico visa promover o desempenho e a 
eficiência da empresa aos olhos de seus criadores, consumidores e concorrentes” 
(ERLHOFF; MARSHALL, 2008, p. 373). A competência essencial do Design Estratégico 
é a organização ser capaz de ter vantagens competitivas e de integrar, transformar e 
expandir formas de conhecimento de todos os envolvidos, a fim de aplicá-las em todos 
os processos. Com o desenvolvimento da organização, é necessário que as estratégias de 
Design considerem as demandas e as características do mercado em que está inserida, a 
fim de alcançar os objetivos de negócios, especialmente em relação ao seu crescimento 
e às demandas dos clientes.

O Design Estratégico tem em suas dimensões a necessidade de compreender a 
circunstância de ação e estratégias para agir em determinada situação, objetivando 
alcançar melhores resultados e obter reconhecimento de valor. Esse agir estratégico 
ativado pelo Design, permite compreender a totalidade de ações e reações dentro de 
um sistema complexo. Essa complexidade se reflete nos sistemas de informações cada 
vez mais amplos, disponíveis no cotidiano e de fácil acesso para a informação. O foco 
da organização desses sistemas está centrado então, na tomada de decisão e no melhor 
aproveitamento de oportunidades no tempo certo.

A partir do conhecimento do Design Estratégico, pode-se compreender que sua 
utilização propõe agregar mais riqueza de valores e significados percebidos pelos 
usuários em relação à uma empresa. O Design Estratégico possibilita compreender as 
mudanças que acontecem com rapidez no mundo, cada vez mais complexo, com suas 
capacidades de ver, prever e fazer ver (ZURLO, 2010).

É possível perceber ainda que o valor do design avançou do operacional para o tático 
e agora ao nível estratégico – no qual afirma Meroni (2008), conferindo a um sistema 
de regras, crenças, valores e ferramentas que ajudarão as organizações a lidar com o 
ambiente externo. Isso é especialmente necessário para aqueles que precisam lidar com 
decisões estratégicas em tempos incertos e turbulentos (CAGNIN, 2018). Ou seja, o 
design estratégico pode ser visto como uma atividade focada na mudança e na incerteza. 
Levando em consideração os interesses e valores coletivos, define orientações estratégicas 
por meio de cenários para visualizar, inspirar e comunicar as direções desejáveis e, assim, 
oferecer oportunidades.

Desta forma, a possibilidade de compreender um assunto e suas iniciativas para projetar 
cenários futuros com efeitos de sentido que possam ser absorvidos por uma organização, 
o Design e seus instrumentos podem produzir novos significados e propostas de valor 
relevantes para o estudo.

Através então, de um sistema de referências e metatendências predefinidas, pode-se 
direcionar o Design em uma dimensão estratégica, para gerar mapas que podem ir desde 
as diferenciações até as inovações. Esses mapas servem para construir interpretações 
mediante sinais fortes e fracos, que derivam da observação da evolução da sociedade em 
seu todo, os comportamentos explícitos da cultura, dos mercados, das tecnologias, etc. 
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Os cenários servem no Design para prever futuros possíveis e são, como asseverado por 
Deserti (2007), parte de uma necessidade da organização para transformar ou criar um 
Design inovador, original, diferenciado e com antecipação.

Tal técnica pode dar suporte às tomadas de decisão da organização em contextos 
turbulentos, com intensas e rápidas mudanças, em que operam diversos atores sociais 
(MANZINI; JÉGOU, 2006). Como salientado por Manzini e Jégou (2006), o cenário “[...] 
permite não só superar os limites da intuição e das modelações mais simplistas, mas 
também melhorar a capacidade de escolher conscientemente e argumentar as escolhas 
dentro de um processo de projeto participativo”. (MANZINI; JÉGOU, 2006, p. 190).

Compreender então um contexto complexo e capturar informações relevantes é parte 
importante do processo de cenários, para conceber de forma plausível informações reais, 
possíveis ou imaginárias. 

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 então, 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, 
JEGOU, 2000). O desenvolvimento 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), assim como Morales (2004); De 
Moraes (2010) e Reyes (2010, 2011, 2012).

Neste sentido, para Deserti e Celaschi (2007), o designer, ao participar do Metaprojeto, 
que consiste em uma plataforma de conhecimento que sustenta e orienta a atividade 
projetual, se insere em um ambiente sistêmico. Nesse ambiente, as melhorias, as 
diferenciações e as inovações, surgem da interação entre diversas áreas no contexto 
em reflexão e permitem análises dos dados deste contexto, tanto no âmbito interno, 
quando externo de uma organização, além de informações extraídas fora do contexto 
do problema em questão. As informações de contexto da empresa compõem a Pesquisa 
Contextual, e as informações de fora do contexto constituem a Pesquisa Não Contextual 
(Blue Sky).

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 atores 
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). 
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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 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, 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 por tratar, analisar e obter informações a partir 
de conjuntos de dados grandes demais para serem analisados por sistemas tradicionais 
que não tem capacidade técnica de processar o crescimento exponencial dos dados.

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).

A IA é um mecanismo (software) de raciocínio, aprendizado e tomada de decisão pelo 
computador de maneira autônoma, ou seja, independentemente da vontade humana. 
Esta tecnologia está inserida nos mais diversos campos do conhecimento e sua aplicação 
aumenta exponencialmente, de acordo com a demanda de tecnologias sofisticadas de 
interação entre máquina e ser humano (RUSSELL; NORVIG, 2013).

Portnoff e Soupizet (2019) destacam que a IA ganhou terreno no ecossistema digital 
no momento em que essa tecnologia chegou a um patamar crítico de desenvolvimento 
a partir da expansão do Big Data; da multiplicação das redes, possibilitada pelos avanços 
nas comunicações; da potência de cálculo dos novos processadores e dos algoritmos 
capazes de analisar esses dados por meio de métodos de aprendizagem. Este último é 
uma nova camada em que a máquina é capaz de aprender com os dados fornecidos a fim 
de proporcionar a saída de informações voltadas ao problema apresentado.

Esta etapa de aprendizado de máquina contínuo é conhecida como Machine Learning. 
Segundo Damaceno e Vasconcelos (2018), p. 13: Algoritmos de Machine Learning são 
estruturados com equações pré-definidas 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 
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intuitivo humano onde, com a experiência, tem-se a capacitação de executar uma série 
de atividades.

Interessa à máquina analisar os dados, dividindo em várias camadas e os analisa 
constantemente, tornando desnecessária a intervenção humana para fornecer 
explicitamente todo o conhecimento necessário para a máquina (GOODFELLOW, 2016). 

De forma geral, a IA é um tópico muito abrangente e possui várias classes de algoritmos. 
Uma dessas classes é conhecida então como Machine Learning (aprendizado de máquina), 
que consiste em modelos estatísticos que têm a capacidade de aprender com exemplos. 
Um desses modelos por sua vez, é baseado no cérebro humano e é conhecido como 
rede neural que são uma série de técnicas que permitem que as redes neurais resolvam 
problemas mais complexos chamados de Deep Learning (aprendizagem profunda).

O objetivo da Inteligência Artificial é então, 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 tornem matéria-prima no mundo 
dos negócios (AKERKAR, 2014). Algumas de suas aplicações atuais atuam como, por 
exemplo, no apoio à gestão do conhecimento ajudando a gerenciar grandes quantidades 
de dados para dar sentido a eles já que o software pode interpolar diferentes tipos de 
conjuntos de dados e fontes de dados para obter insights com significância estatística 
muito mais rápido do que antes (CAUTELA, et al, 2019).

Cautela et al (2019) apresenta que a IA está possibilitando que empresas e organizações 
acessem evidências estatísticas sobre o lado emocional dos usuários, investigando 
comportamentos no contexto e substituindo a presença de qualquer observador e vieses 
subjetivos. Os autores destacam o exemplo de sensores IoT fornecidos pela Sentiance 
que coleta dados e recria os comportamentos do usuário para análise de momentos e 
eventos específicos, fazendo com que as empresas e equipes criativas tenham empatia 
sem preconceito individual/observador. Esta é também uma das transformações mais 
fortes que surgiram (CAUTELA et al, 2019, tradução nossa):

A dimensão emocional no design é geralmente obtida por meio de pesquisas 
de campo e por meio de entrevistas ou observações diretas. Por definição, isso 
costumava incluir o preconceito proveniente do contexto ou da compreensão 
subjetiva do observador. A IA agora permite que gerentes e designers acessem 
grandes volumes de dados menos tendenciosos sobre o comportamento do 
usuário, emoções, respostas neurológicas e psicológicas, modificando assim o 
significado da dimensão empática de um problema de design.

Além disso, sistemas propõem a IA como um meio melhor de analisar e interpretar o 
comportamento dos usuários, extraindo evidências estatísticas de dados provenientes 
de fontes como redes sociais, sites de vários tipos, sensores colocados em cidades e em 
telefones celulares e aplicativos. E é neste âmbito que a presente pesquisa foi inspirada: 
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“de certa forma, estes sistemas sugerem uma nova era para a observação e análise do 
usuário, onde a IA é capaz de fornecer uma força científica e objetiva para a análise 
qualitativa, modificando assim, uma tarefa há muito considerada uma entrada subjetiva/
qualitativa para o processo de design” (CAUTELA, et al, 2019, tradução nossa).

A hipótese é de que o Design Estratégico possa ser aprimorado, fortalecido ou, até 
mesmo, limitado pelo advento dessa tecnologia disruptiva. Ainda na esfera do Design, 
Giaccardi e Redström (2019) vão além questionando que talvez não utilizemos a 
tecnologia para projetar, mas projetamos com elas; propondo que redes computacionais 
não apenas como artefatos projetados ou facilitadores tecnológicos, mas também em 
termos de agentes em um espaço de design onde eles realmente participam.

Neste processo, humanos e não-humanos igualmente são incorporados como 
participantes plenos, fazendo o design cada vez mais tornar-se um processo 
descentralizado e probabilístico que colapsa distinções entre design e uso, sujeito e 
objeto, produtor e produzido. Neste sentido, o design deve ser baseado no que pode se 
tornar, em oposição ao que deveria ser (GIACCARDI, REDSTRÖM, 2019, tradução nossa).

Projetar cenários neste ambiente complexo e de incertezas, é assumir riscos uma 
vez que, de forma geral, planejar sem levar em consideração a grande quantidade de 
dados diretos e indiretos existentes para um contexto, costumeiramente tem levado à 
inconsistências pela falta de identificação de informações relevantes em meio a todo o 
ruído presente na sobrecarga de informações. 

Desta forma, o objetivo do presente trabalho é propor um dispositivo de Inteligência 
Artificial para automatizar procedimentos de construção de cenários de Design 
Estratégico.

A pesquisa está centrada na projeção de cenários por meio de Pesquisas Contextuais 
sob a lente do Design Estratégico, propondo a inclusão da Inteligência Artificial como 
instrumento para geração de agilidade e acuracidade na captação e análises das fontes 
de dados, bem como, proporcionar mais repertório para os designers desenvolverem e 
complementarem seus projetos.

Neste sentido, o viés da presente pesquisa em relação a projeção de cenários concentra-
se no âmbito de propor ao processo descrito anteriormente, a inclusão de tecnologias 
emergentes de modo a gerar mais relevância, tanto para a atuação estratégica do 
Designer nas organizações, como também para qualificar as análises mercadológicas 
pela prerrogativa do Design. Embora existam inúmeros outros campos de atuação no 
que tange a projeção de cenários, inclusive pela lente do Design, no caso deste estudo, 
o foco restringe-se e está centrado em construir vantagem competitiva para o Design nos 
processos de tomada de decisão estratégica nas empresas.  

Por sua vez, a aplicação de Inteligência Artificial e suas derivações como instrumentos 
facilitadores no processo de geração de cenários na Pesquisa Não Contextual (Blue Sky), 
não foi abordada nas análises do presente projeto com o objetivo de que a tecnologia 
não influencie de forma majoritária no processo criativo como um todo de geração de 
cenários, e na tomada de decisão final do designer. Por este motivo, a influência da 
tecnologia se restringiu nas aplicações alusivas à Pesquisa Contextual.Para tanto, foi 
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necessário buscar um aprofundamento na temática do Design Estratégico e o processo de 
construção de cenários na Pesquisa Contextual. Além disso, foram discutidas referências 
na esfera tecnológica, mais precisamente nas áreas de Big Data, Inteligência Artificial, 
Aprendizado de Máquina (Machine Learning), Aprendizagem Profunda (Deep Learning) e 
Algoritmos a fim de buscar subsídios para a elaboração de uma proposta metodológica 
abrangendo tecnologias voltadas ao enriquecimento do processo de construção de 
cenários na perspectiva do Design Estratégico.

Na Figura 1 a seguir, constam os tópicos abordados nesta Introdução, bem como 
os tópicos que serão refletidos no capítulo dos Aportes Teóricos. Eles apresentam o 
raciocínio do contexto para o qual a presente pesquisa foi desenvolvida, tendo o Design 
Estratégico, como centro do estudo.

Figura 1 – Raciocínio que conecta a Introdução com os Aportes Teóricos 
Fonte:  Elaborado pelo Autor.

Na construção do Aporte Teórico que dá suporte ao estudo apresentado nesta Tese, 
buscou-se, em sua composição, elementos-chave que circundam as dimensões operadas 
nesse trabalho, de forma a dar subsídios para o entendimento do ponto de partida, no 
qual são observados os campos de estudo objeto do presente trabalho. Não é referido 
aqui somente uma lista de conceitos adjacentes à discussão proposta nesta investigação, 
mas, sim, categorias teóricas basilares para o entendimento não só do trabalho, mas da 
postura teórico-epistemológica que foi adotada junto à produção dos dados, a análise 
dos mesmos e à leitura do contexto que fazemos, a partir dos próprios conceitos e dos 
teóricos elencados nesta jornada de pesquisa.Contudo, os insights e oportunidades 
para o desenvolvimento da presente pesquisa, foram elaborados a partir das reflexões 
alicerçadas nos Aportes Teóricos conforme serão apresentados no capítulo a seguir. E de 
modo que a estrutura de todo o trabalho possa ser visualizada de forma clara, segue um 
resumo estrutural representado na Figura 2.

INTRODUÇÃO
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Figura 2 – Estrutura do Trabalho 
Fonte:  Elaborado pelo Autor.

INTRODUÇÃO
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Por fim, a presente pesquisa busca propor a integração de Inteligência artificial no 
processo de projeção de cenários em Pesquisas Contextuais sob a lente do Design 
Estratégico, visando proporcionar uma maior agilidade nos procedimentos como um todo. 
O artefato digital proposto permite também uma acuracidade nas análises dos dados e 
proporciona mais repertório para os designers desenvolverem e complementarem seus 
projetos. A partir deste raciocínio, a seguir serão abordados os Aportes Teóricos de modo 
a clarificar a aplicação do estudo.
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O presente capítulo tem 
como objetivo sustentar o 

objeto de pesquisa deste 
estudo apresentando as 
bases teóricas alusivas a 

Design Estratégico, Projeção 
de Cenários, Metaprojeto, 

Transformação Digital, 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 

2.1 DESIGN ESTRATÉGICO - CONCEITOS

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 à 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 refletido 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. Segundo Montuori (2003, 
tradução nossa) o design estratégico é definido como “uma jornada de criação. É uma 
jornada para um estado futuro desejado, que definimos por nós mesmos e queremos 
realizar”.

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 
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articulados e variadas prospectivas disciplinares (ZURLO, 2010). O Design Estratégico 
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. Ou seja, possui 
a capacidade de comunicar de forma clara, visual e tangível tais sinais, auxiliando na 
superação de barreiras inerentes à solução proposta. Atua como um processo contínuo 
que avalia o ambiente e, devido ao alto nível de incerteza e ambiguidade desse processo, 
requer o uso de diversas áreas do conhecimento (NOORIAIEE, POUR, 2013).

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 Estratégico 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.

No âmbito da Gestão de Negócios, o uso emergente do Design na literatura e na 
prática pode ser caracterizado por seus princípios e processos (BRITISH DESIGN 
COUNCIL, 2019). Os princípios de design vinculam-se às fundações do design e incluem, 
por exemplo, colaboração e iteração como diretrizes ou convenções subjacentes 
(BRITISH DESIGN COUNCIL, 2019; KARPEN et al., 2017). Tais princípios estão em 
consonância com uma visão pragmática do design: uma visão que enfatiza a importância 
da investigação exploratória, destinada a interpretar e mudar situações (DALSGAARD, 
2014; HESKETT, 2017) para transformar “condições existentes em preferidas” (SIMON, 
1981, p.55, tradução nossa); e, uma visão que inclui uma abordagem situada e sistêmica 
para compreender e influenciar o contexto (WINDAHL, WETTER-EDMAN, 2019). Desta 
forma, 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).

Com base nisso, Zurlo (2010) entende que o Design Estratégico desenvolve técnicas 
especiais que permitem simular situações espaço-temporais da organização no 
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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, 
em especial pela perspectiva do Design Estratégico Pragmático no qual privilegia 
projetos orientados para a prática. Esta perspectiva sobre o design estratégico leva a um 
tipo de pesquisa que está comprometida com resultados práticos. Isso por sua vez, não 
significa que funciona apenas em problemas predeterminados. Ela se envolve na adoção 
de métodos de pesquisa estratégica, como o Design Science Research, que permitem 
aos designers revisitarem o campo de pesquisa quantas vezes forem necessárias para 
melhor compreender, caracterizar e responder a demandas da vida real.

2.1.1 CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS
Embora o conceito de planejamento por cenários tenha iniciado a um nível 

mais conceitual em meados dos anos 60, iniciou de forma mais marcante no meio 
mercadológico através da experiência da Shell em 1972 (MOREIRA, 2005; SHELL, 2005). 
A proposta constituía de uma abordagem de futuro voltado para um planejamento 
estratégico. Segundo Peter Schwartz, egresso do grupo de construção de cenários da 
Shell e um dos fundadores da Global Business Network, os cenários são “um instrumento 
para ordenar a percepção relativa a ambientes futuristas possíveis, o qual se pode ser 
chamado a tomar decisões” (1996, p.46).

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 e sessenta no Século XX (HEIDJEN, 2002; SCHWARTZ, 2000), a 
construção de cenários adotada atualmente no mercado atua de diferentes formas e com 
encaminhamentos distintos. A construção de um cenário não corresponde a um design 
para um futuro; em vez disso, funciona como uma hipótese possível. Para cada hipótese, 
uma organização procurará desenvolver alternativas.

Com o mundo cada vez dinâmico, imprevisível e complexo, as implicações sistêmicas 
são, do mesmo modo, imponderáveis (SCHWARTZ, 2000). O autor destaca que os 
cenários são atualmente um poderoso veículo para desafiar modelos mentais relativo ao 
ambiente, antecipando mudanças que podem, inclusive, surgir a partir 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:
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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. 

No âmbito organizacional, de acordo com Franzato (2014), o objetivo do uso de 
cenários vai além de selecionar um futuro ideal ou o mais provável, 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 com uma visão de como elas 
poderão ser no futuro (SCHWARTZ, 1996).

Desde o final da década de 1990, tem havido tentativas de combinar as metodologias 
de cenário e Design pelas principais universidades e consultorias de Design (EVANS, 
2003; DFFN 2003; RODRIGUEZ, 2005). Para o Design, a incorporação desta técnica é 
particularmente relevante para determinar uma das condições que Magalhães (1997) 
identifica como essenciais para a efetividade do Design Estratégico, como uma “ação 
catalizadora e sintetizadora dos conhecimentos e informações envolvidas nos processos 
organizacionais”. Assim, conforme Franzato (2014) no âmbito projetual, facilita a 
conversação estratégica entre os diferentes papéis e posições dos atores envolvidos nos 
processos de projeto.

Como menciona Franzato (2014), a prática da construção de cenários através do 
Design apresenta-se particularmente frutífera na mediação entre as fases de pesquisa e 
da elaboração de conceitos projetuais. Mesmo assumindo uma perspectiva sistêmica, os 
cenários orientados pelo Design Estratégico não buscam a linearidade de causa e efeito, 
mas a aceitação e a representação da complexidade dos elementos que constituem o 
problema. Reyes (2016) complementa mencionando que o que pode ser previsto não 
necessita de cenários porque os mesmos lidam com a incerteza do ambiente futuro e não 
com a previsibilidade evidente.

Para Scaletsky, Ruecker e Basapur (2014, tradução nossa) “mundos possíveis, hipóteses 
a serem validadas, incerteza e aprendizado, são noções familiares aos projetistas e, talvez, 
por esse motivo, o conceito de construção de cenários tenha sido adotado por muitos 
métodos de design”.

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. Entretanto, faz-se necessário 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.

REFERENCIAL TEÓRICO
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A criação de futuros possíveis está no cerne do Design, na palavra Projeto, que, 
segundo Scaletsky, Ruecker e Meyer (2015, tradução nossa):

... pode ser entendida simultaneamente como substantivo (o projeto) e verbo 
(para projetar - neste caso, no futuro). Ao projetar algo, independentemente do 
que está sendo projetado, cria-se diferentes alternativas. Essas alternativas são 
frequentemente opostas e exclusivas. Nesse processo, os designers (geralmente) 
convivem com muitas incertezas, bifurcações, paredes, retornos e muitas outras 
palavras que sugerem uma maneira não linear. É um processo generativo e 
evolutivo.

Enquanto que na projeção de cenários voltados ao planejamento estratégico são 
elaboradas ações para cada um dos mundos passíveis de acontecer, ou seja, a busca 
pelo controle; no Design Estratégico são as incertezas que sustentam os cenários futuros 
(FRANZATO, 2014).

A seguir na Figura 3, um quadro com diferença entre projeção de cenários pela lente 
do Planejamento Estratégico e pela lente do Design Estratégico.

Figura 3 – Projeção de cenários pelo Planejamento Estratégico  
e pelo Design Estratégico. 

Fonte:  Elaborado pelo Autor.

Com base em Franzato (2014), os cenários servem para construir interpretações mediante 
sinais fortes e fracos, que derivam da observação da evolução de comportamentos 
explícitos da cultura, dos mercados, das tecnologias, etc. Os cenários servem no Design 
para prever futuros possíveis e são, como destacado por Deserti (2007), parte de uma 
necessidade da organização para transformar ou criar estratégias inovadoras, originais e 
diferenciadas.
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Tal técnica pode dar suporte às tomadas de decisão da organização em contextos 
turbulentos, com intensas e rápidas mudanças, em que operam diversos atores sociais 
(MANZINI; JÉGOU, 2006). Como salientado por estes autores, o cenário “[...] permite 
não só superar os limites da intuição e das modelações mais simplistas, mas também 
melhorar a capacidade de escolher conscientemente e argumentar as escolhas dentro de 
um processo de projeto participativo”. (MANZINI; JÉGOU, 2006, p. 190).

Assim, 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, 
uma possível linha prospectiva (TROCCHIANESI, 2008, p.186). Neste sentido, os cenários 
“[...] constituem 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).

Nesta perspectiva, os cenários orientam o processo de projeto, estruturam uma base de 
atores e informação articuladas e alinhadas entre si que, ao tornarem-se visuais, facilitam 
a conversação estratégica entre os diversos pontos de vista e modelos interpretativos 
(HARTMANN e FRANZATO, 2012).

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.

Dentre as diversas abordagens projetuais adotáveis para desenvolver esses tipos de 
processos, a metaprojetual é especialmente apropriada (Celaschi, Deserti, 2007; De 
Moraes, 2010) pois busca a 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. O Metaprojeto é um modelo mediador na definição 
do significado do produto (conceito) e da sua significância (valor). É um suporte à antiga 
metodologia projetual 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 uma etapa 
metaprojetual de um processo de projeto que é a Pesquisa Contextual.

Diante do exposto, o estudo adotará a seguinte visão quanto a cenários de modo 
a deixar clara a abordagem a ser analisada. Neste sentido, a construção de cenários é 
entendida pelo autor da presente pesquisa como uma técnica usada no contexto do 
Design Estratégico que, ao construir cenários desejáveis, busca a definição de estratégias 
no contexto de atuação competitiva das organizações. Na prática, ao construir um mapa 
de possibilidades (cenários), viabiliza-se a tomada de decisão, facilita-se a aprendizagem 
organizacional e possibilita-se a simulação e impactos de ações futuras.

Neste contexto, os cenários apresentam-se como visões originais de futuro, desejáveis 
antes do que plausíveis. Constituem-se de projeções que lidam com a incerteza futura e 
não com a previsibilidade evidente. Habilita diferentes atores a gerar cenários futuros que 

REFERENCIAL TEÓRICO



49

0 D    51GN N4     R4 D05 4LG0R1TM05    .0      E E E

se adaptam a um ambiente de mudança trazendo soluções para determinado problema 
de forma compartilhada e colaborativa. Dessa forma, complementam o planejamento 
estratégico com propostas alternativas peculiares que podem inspirar e guiar a elaboração 
das estratégias. Neste ponto, os cenários atuam como um suporte visual para a tomada 
de decisão, que será representada pela visão 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 os dados e informações relevantes ao projeto 
para uma reflexão inicial, até se chegar à formulação mais precisa sobre o conceito a ser 
desenvolvido no Projeto em Design. Scaletsky, Costa e Bittencourt (2016, p.14) 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. 

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, 2006, p.40). O próprio problema de projeto deve, de certa 
forma, ser projetado e reposicionado. Segundo Celaschi, 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. 

É neste contexto da etapa metaprojetual que o presente estudo ocorre, especificamente 
na pesquisa contextual por conter relação estreita e direta com o problema de projeto. 
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Ou seja, o presente estudo não tem como objetivo chegar a cenários finais e sim evoluir o 
processo de projeção de cenários através da Inteligência Artificial, permitido e facilitando 
ao designer na sequência (Pesquisa Blue Sky), a encontrar novas e inovadoras respostas 
ao problema de projeto inicialmente proposto.

A seguir, é apresentado na Figura 4 o modelo de metaprojeto proposto por Celaschi, 
Deserti (2007) e adaptado por Scaletsky, Costa e Bittencourt (2016):

Figura 4 - Metaprojeto 
Fonte: Celaschi, Deserti (2007, p. 59) 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” destacando-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 pré-existentes 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 4 como Dossiê Empresa-Mercado.

O segundo momento do metaprojeto é o briefing, a situação inicial de um problema, o 
qual, segundo o Reyes (2011), deve ser revisto ao longo do processo em diferentes níveis 
de intensidade, permitindo uma construção aberta a fim de flexibilizar o método. Esta 
“revisita” é chamado 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. 
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O terceiro momento apresentado na Figura 4 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 mantém 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. Ela consta apenas para contextualizar de forma 
mais completa o processo de projeção de cenários pela lente do Design Estratégico.   

Para Bittencourt (2012), este trabalho resulta em um dossiê com cenários de inovação 
que abordam 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. Esse 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 visions: 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.

Todos estes pilares podem ter origens e formas diversas. Podem 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, na pesquisa 
não contextual, toma o contrabriefing, ou debriefing, como ponto de partida para uma 
investigação livre de compromissos com os elementos conhecidos até então.

Neste sentido, a pesquisa contextual é realizada através de uma coleta iconográfica 
e bibliográfica em setores de referência que podem ou não ter relação direta com o 
projeto. Desta forma, são identificadas e analisadas macrotendências do que ocorreu 
do passado até o presente 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. 2-32), que concretizarão as 
trajetórias estratégicas.

E por sua vez, a Blue Sky, ao atuar como oxigenador e fertilizador do movimento 
criativo, apresenta-se como um processo aberto que busca a identificação, organização 
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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 sócio-
culturais 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).

Fialkowski (2019) analisa que, se para De Moraes (2010), a elaboração de cenário 
é a consolidação do metaprojeto, para Celaschi e Deserti (2007) o cenário é o que 
potencializa a inovação dentro do metaprojeto, não estando atrelado à execução e sim 
ao processo de ideação, apontando seu caráter reflexivo. Franzato (2011), complementa 
colocando o papel catalisador de concept design, de ressignificação e de inovação, a 
partir de cenários como uma reflexão metaprojetual.
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Após as reflexões feitas em relação a Cenários e Metaprojeto, faz-se necessária a 
entrada no campo da Transformação Digital, uma vez que o objeto de estudo do presente 
trabalho, propõe uma nova forma de conexão entre o Design e a Tecnologia.

Desta forma, a seguir, serão apresentados os principais conceitos sobre Transformação 
Digital, assim como suas principais aplicações.

2.2 TRANSFORMAÇÃO 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).



54

O uso de tecnologias emergentes para facilitar e melhorar o desempenho das empresas 
é um tema recorrente e que vem ganhando cada vez mais 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 a mobilidade, mídias 
sociais e inúmeros outros dispositivos inteligentes incorporados às suas práticas laborais. 

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 a como as empresas podem permanecer competitivas e relevantes à medida 
que o mundo se torna cada vez mais digital.  

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), 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).

É então, neste contexto da Transformação Digital no qual a perspectiva da gestão da 
informação e do conhecimento, demonstram-se fundamentais através da inserção de 
tecnologias que tratam da grande quantidade da geração de dados (Big Data), que o 
artefato digital proposto nesta pesquisa, encontra sustentação no seu desenvolvimento.

Neste sentido, o Big Data passa a ser também um ator operante no ecossistema do 
presente estudo, de modo que, a análise dos dados é um dos processos chave para 
projeção de cenários.

2.2.1 BIG DATA

 Big data é o nome dado à tecnologia responsável por analisar grandes volumes de 
dados. Sua análise possibilita uma vasta gama de benefícios como, por exemplo, à 
manufatura, como a otimização de processos, redução de custos e ganhos de eficiência 
(ZHOU et al., 2015).

O verdadeiro desafio não é apenas capturar dados, mas trabalhá-los para obter 
resultados robustos, pois não há sentido obter dados se eles não levarem a uma melhor 
compreensão dos resultados potenciais das operações. Para avançar no desenvolvimento 
do paradigma das tecnologias informacionais, Deloitte (2018) afirma que o aumento da 
maturidade analítica requer maior integração de dados de várias fontes e entrega de 
soluções de planejamento e tomada de decisão de ponta a ponta que abrangem vários 
processos e operações. Para construir a maturidade analítica, faz sentido implementar 
as iniciativas de análise de uma maneira que desenvolva recursos dentro da organização 
(DELOITTE, 2018, p.16).
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Levitin (2015, p.22) 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, os consumidores precisam 
ignorar dezenas de milhares de produtos cada vez que vão fazer compras”. Para ele, 
o homem criou nos últimos dez anos mais informações do que em todo o decorrer da 
história da humanidade antes disso.

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 fatos ao mesmo tempo, passa a se entender 
que, ao processar mais que isso, 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 capaz 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 que 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 sua eficácia é testada através dos mais variados 
eventos, tirando conclusões e reiniciando todo o processo em uma nova base de dados 
(nova situação). 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 que possui uma infinidade de informações e uma grande 
variedade de dados que pode ser processada e analisada de forma dinâmica, 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 
conjuntos de informações que desafiavam os limites computacionais tradicionais de 
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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. 

Neste sentido, 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 (2010), 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, 2020).

Neste contexto, 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.

Desta forma, a Inteligência Artificial passa a ser também operante no contexto 
do presente estudo, uma vez que, permite a análise de grandes volumes de dados 
provenientes de diversas fontes para a elaboração de modelos preditivos. Ou seja, outro 
processo chave para projeção de cenários.

 
2.2.2 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A era tecnológica do século XXI destaca a robotização, o Big Data, descrito acima, e 
a Inteligência Artificial (IA). Estes conceitos trabalham paralelamente e sobrepõem de 
forma codependente, retroalimentando-se em uma aceleração constante.
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O termo “Inteligência Artificial” foi inicialmente utilizado em 1956, dando início 
a um campo de conhecimento associado com linguagem e inteligência, raciocínio, 
aprendizagem e resolução de problemas (RUSSEL; NORVIG, 2013). Configurando-se, 
segundo Kaufman (2016), como:

a mais relevante apropriação das tecnologias na contemporaneidade, a IA propicia 
a simbiose entre humano e máquina ao acoplar sistemas inteligentes artificiais 
ao corpo humano e, por meio da interação entre homem e máquina, como duas 
“espécies” distintas conectadas.

A inteligência artificial (IA) é um ramo amplo da ciência da computação, no qual opera 
com a construção de máquinas inteligentes capazes de realizar tarefas que normalmente 
requerem inteligência humana. A IA é uma ciência interdisciplinar com múltiplas 
abordagens, mas os avanços no aprendizado de máquina e no aprendizado profundo 
estão criando uma mudança de paradigma em praticamente todos os setores da indústria 
de tecnologia. 

O termo também pode ser aplicado a qualquer máquina que exiba características 
associadas à mente humana, como aprendizado e resolução de problemas. A característica 
ideal da inteligência artificial é sua capacidade de racionalizar e realizar ações que tenham 
a melhor chance de atingir um objetivo específico. 

Existem inúmeras definições de Inteligência Artificial, reflexo das especificidades 
intrínsecas a cada campo de conhecimento. Russell e Norvig (2013) listam oito delas, 
encontradas em diversos autores conforme a TABELA 1:

 
 
 

Tabela 1 - Definições de Inteligência Artificial 
Fonte: Russel e Norvig (2013).

AUTORES

Bellman (1978)

Charniak e McDermott

Haugeland (1985)

Kurzwell (1990)

Rich and Knight (1991)

Winston (1992)

Poole et. al. (1998)

Nilsson (1998)

DEFINIÇÕES

“Atividades que associamos ao pensamento humano, 
atividades como a tomada de decisões, a resolução de 
problemas, o aprendizado...”.

“O estudo dasfaculdades mentais pelo uso de modelos 
computacionais”.

“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”.



58

A primeira aplicação da IA foi realizada em 1943, porém o termo foi concebido, 
conforme comentado anteriormente, somente em 1956, quando diferentes estudiosos 
e personalidades científicas como Herbert Simon, John McCarthy, Claude Shannon 
e Nathaniel Rochester participaram de um congresso que tratava do poder das 
calculadoras e das aplicações específicas de sistemas inteligentes resultantes de um 
experimento científico. No mesmo ano, McCulloch e Pitts propuseram o uso de modelos 
computacionais para simular inteligência e o funcionamento de redes neurais.

 Mesmo com vasta bibliografia, o conhecimento sobre a mente humana (inteligência 
e consciência) ainda é bem limitado, “grande parte da mente humana permanece como 
um território não mapeado” (HARARI, 2016, p. 331). Neste sentido, o matemático e 
cientista da computação britânico Alan Turing concebeu o famoso “Turing Test”.

Turing publicou, em 1950, para a Mind - uma importante revista acadêmica que lida 
com filosofia e psicologia - um artigo intitulado “Máquinas e inteligência computacionais”, 
onde propôs o teste de Turing, segundo o qual uma máquina deveria ser considerada 
“Inteligente” se o seu comportamento - observado pelos seres humanos - é indistinguível 
pelo dos próprios seres humanos.

Em suma, um observador numa sala se comunica por meio de teletipo com um 
computador em uma segunda sala e com um humano em uma terceira sala, por um 
período específico (cerca de uma hora). O computador passa no teste, sendo considerado 
inteligente, se e somente se o observador não for capaz de perceber a diferença entre o 
computador e o humano. A proposta continua presente ainda hoje no meio tecnológico: 
qualquer coisa é inteligente se e somente se for apto a passar no teste de Turing.

Russel e Norvig (2013) destacam que, para ser bem-sucedido, as máquinas necessitam 
de quatro capacidades:

a) processamento de linguagem natural que permita se comunicar com sucesso em 
inglês; 

b) conhecimento para armazenar o que sabe ou ouve;

c) raciocínio automatizado que permita usar as informações armazenadas para 
responder perguntas e novas conclusões;

d) machine learning que permita adaptar-se a novas circunstâncias e a detectar e 
extrapolar padrões.

Embora propriamente não existisse tal máquina, ele enfatizou desde o início que tais 
mecanismos poderiam ser construídos. Ao unir matemática e lógica na forma de uma 
máquina, Turing tornou possíveis sistemas processadores de símbolos. Sob outra ótica, 
afirmar, que um determinado sistema artificial “pensa” semelhante a um ser humano, 
requer dominar os processos humanos, o que os especialistas ainda estão longe de 
alcançar.

Luger e Stubblefield (1998) apresentam a IA 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, é mais antiga 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 fazer 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.

Figura 5 - Ramon Llull em Ars Generalis Ultima (The Ultimate General Art) 
Fonte: Corso (2018).

Conforme Corso (2018), em 1495, Leonardo da Vinci 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 Da Vinci.
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Figura 6 – Primeiro estudo de um robô humanoide documentado 
Fonte: Corso (2018).

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.

Figura 7 – La Pascaline, a primeira calculadora mecânica 
Fonte: Corso (2018).

REFERENCIAL TEÓRICO



61

0 D    51GN N4     R4 D05 4LG0R1TM05    .0      E E E

Figura 8 – “O Motor“ de Jonathan Swift 
Fonte: Corso (2018).

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. 

A pesquisa em IA tem uma longa história desde a criação do Teste de Turing em 
1950 e a nomeação de campo no workshop de Dartmouth em 1956 (SOLOMONOFF, 
1985). O interesse no campo tem gerado grandes variações, de períodos de interesse 
relativamente baixo (conhecidos como invernos de IA) a períodos de ressurgimento e 
progresso rápido.

A partir do início dos anos 2000, o aumento do poder computacional e os avanços 
nas pesquisas de Big Data e Machine Learning, levaram a um interesse renovado na IA, 
chegando a ser chamado na mídia de “o frenesi da IA” (Lohr, 2016), liderado por sucessos 
recentes de sistemas como IBM Watson 1 e AlphaGo 2 do DeepMind. Hoje, podemos 
ver aplicações no qual percebe-se sua amplitude em atividades como reconhecimento 
de voz e facial, traduções automáticas, veículos autônomos, robótica, jogos eletrônicos, 
áreas de raciocínio probabilístico, bem como no aprendizado de máquina e da visão 
computacional. (RUSSELL; NORVIG, 2013).

Estas iniciativas foram aplicadas à lógica matemática e à rede neural na forma de 
máquinas que realizam tarefas e tomam decisões com o auto reconhecimento de suas 
atividades e capacidade de tomar decisões (como jogar xadrez, por exemplo) sem 
autoconsciência.

Nos últimos anos, com o crescimento exponencial das pesquisas e aplicações de 
inteligência artificial, inúmeros termos ligados ao assunto tornaram-se cada vez mais 
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comuns. É natural que, com o crescente uso de tecnologias, também ocorram mal-
entendidos e confusão relacionados a esses termos. 

Neste sentido, embora já tenha sido apresentada anteriormente uma tabela com oito 
definições sobre IA, a fim de manter a compreensão alusiva ao tema, é possível definir 
a IA como a capacidade das máquinas de “imitar” algumas habilidades cognitivas dos 
seres humanos, como resolver problemas ou aprender uma atividade específica.

Conforme já observando anteriormente também na Introdução do presente trabalho, 
a IA é um tópico muito abrangente e possui várias classes de algoritmos. Uma dessas 
classes é conhecida como Machine Learning (aprendizado de máquina), que consiste em 
modelos estatísticos que têm a capacidade de aprender com os exemplos. Um desses 
modelos é baseado no cérebro humano e é conhecido como rede neural. E uma série 
de técnicas que permitem que as redes neurais resolvam problemas mais complexos é 
chamada de Deep Learning (aprendizagem profunda). Vide Figura 9 conforme a seguir.

 
Figura 9 – Subtópicos de Inteligência Artificial 
Fonte: Adaptado pelo Autor de Gartner 2020.

De forma prática, Machine Learning (aprendizado de máquina) conforme descrito na 
Figura 9, é um subconjunto de IA em que algoritmos e modelos matemáticos são usados, 
onde não é necessário codificar explicitamente instruções para resolver um problema 
em particular. Em algumas situações, essa abordagem não é necessária, mas em outras 
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seria muito complexo e trabalhoso escrever um código para resolver alguns problemas, 
como classificar se uma imagem é de um cachorro ou gato (Vide Figura 10) ou prever o 
mercado de ações. Nessas situações, as técnicas de aprendizado de máquina são muito 
úteis.

O aprendizado de máquina alimentado por dados tem o potencial de transformar 
a natureza dos trabalhos baseados em conhecimento no setor a ser aplicado. As 
previsões podem ser extraídas dos dados e serão cada vez mais usadas para substituir as 
capacidades humanas, como experiência e julgamento (KILULIAN, 2017, p. 115).

Ele ainda se enquadra em algumas categorias, de acordo com o conjunto de treinamento 
e o problema que está tentando resolver. Estes são aprendizado supervisionado, não 
supervisionado, semi-supervisionado e de reforço.

No aprendizado supervisionado, cada elemento do conjunto de treinamento deve 
consistir nos pares de entrada e saída desejados para o modelo a ser treinado. No exemplo 
do classificador de imagens de cães ou gatos (Figura 10), o conjunto de treinamento 
consistiria em pares com valores de entrada, que seriam as imagens, e valores de saída, 
que seriam os rótulos (cachorro / gato) de cada imagem.

Figura 10 – Exemplo de classificador de imagens de cães ou gatos 
Fonte: Elaborado pelo Autor.

Exemplos desse tipo de aprendizado são perceptrons multicamadas, máquinas de 
vetores de suporte, árvores de decisão, Bayes ingênuos, etc.

No aprendizado não supervisionado, é comum termos um conjunto de dados não 
rotulados que ainda possui informações e características suficientes para que possam 
ser agrupados em classes que seguem algum padrão. Esse é o objetivo do aprendizado 
não supervisionado: aprender algum padrão no conjunto de treinamento não rotulado 
e, assim, poder classificar cada elemento em grupos específicos. Esta categoria inclui 
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algoritmos de agrupamento, como mapas auto-organizados, kNN, etc.

Já o aprendizado semi-supervisionado é um meio termo entre o aprendizado 
supervisionado e o não supervisionado. Nesse tipo de aprendizado, há uma pequena 
quantidade de dados rotulados e uma grande quantidade de dados não rotulados. 
Dessa maneira, algoritmos que usam a parte rotulada dos dados são usados para guiar 
o modelo para um bom ponto de partida e, em seguida, continuam o treinamento com 
os dados não rotulados.

E por sua vez, o aprendizado por reforço difere dos outros mencionados por não ser 
necessariamente treinado com um conjunto de dados coletados anteriormente. Mas sim 
pela interação de um agente com um ambiente. O objetivo do modelo é escolher uma 
determinada ação que maximize a recompensa em um estado específico. Assim, durante 
o treinamento, o algoritmo explora o ambiente por meio de ações do agente, para 
que, após várias iterações, reconheça a melhor ação a ser tomada para cada situação. 
Portanto, esse tipo de abordagem é geralmente usado em veículos autônomos, IA de 
videogame ou robótica.

Um tipo de algoritmo amplamente utilizado no aprendizado de máquina são as Redes 
Neurais Artificiais. Esse modelo é baseado no cérebro humano, onde células chamadas 
neurônios se conectam a outros neurônios, geralmente em camadas, formando uma 
rede que pode ser treinada através de exemplos para realizar uma tarefa específica. Vide 
Figura 11 a seguir.

Figura 11 – – Uma rede neural simples com uma camada de entrada (azul), uma 
camada oculta (verde) e uma saída (vermelho) 
Fonte: Adaptado pelo Autor de Medium.com.
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Como mostra a Figura 11, cada neurônio possui entradas e saídas, onde das “entradas” 
até as “saídas”, são valores numéricos. No exemplo da Figura 10 para avaliação de qual 
animal se refere, as imagens são convertidas em números para que o processamento 
possa ser feito. Isso vale tanto para textos, como para imagens, áudios e vídeos. Tudo é 
convertido para valores numéricos.  Cada um dos valores de entrada é multiplicado por 
pesos para cada conexão entre um neurônio e outro e, em seguida, esses produtos são 
somados e passados por uma função de ativação, que será o valor de saída do neurônio. 
Além disso, o arranjo dos neurônios em camadas permite abstrair o problema, pois os 
dados da primeira camada, ou camada de entrada, “avançam” na rede para a última 
camada ou camada de saída.

 À medida que a complexidade do problema aumenta, é necessário aumentar o 
número de camadas para abstrair cada vez mais o problema e possibilitar uma solução 
a partir do modelo. Para resolver esse problema, são adotadas uma série de estratégias 
e métodos que consistem no uso de outras funções de ativação em neurônios, funções 
de perda regularizadas e uma quantidade maior de dados no conjunto de treinamento. 
Essas medidas forneceram às redes neurais camadas mais ocultas para resolver problemas 
cada vez mais complexos e são o que conhecemos como aprendizagem profunda (Deep 
Learning).

Conforme observado então, a IA é um tópico com várias subcategorias, cada uma com 
seus próprios algoritmos e métodos. Um deles, o aprendizado de máquina (Machine 
Learning), ganhou notoriedade nos últimos anos por meio de uma melhoria em um de 
seus modelos, a aprendizagem profunda (Deep Learning), que tornou a IA mais próxima 
de nossas habilidades cognitivas. 

Com este campo de estudo ativo e crescentes inovações nesta área, o presente estudo 
buscou aproximar a inteligência artificial ao design de forma a gerar mais velocidade e 
acuracidade na projeção de cenários, bem como, proporcionar mais repertório para os 
designers desenvolverem e complementarem seus projetos.

Os conceitos de Inteligência Artificial (IA) por sua vez nos levam a enxerga-la 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 
lado, 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.
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2.2.2.1 APLICAÇÕES

A partir da década de 2010, a IA torna-se mais presente na vida da população, 
principalmente nos avanços dos sistemas de busca da internet com base em IA, 
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 2 – Aplicações da Inteligência Artificial 
Fonte: McCardle (2002).

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 inteligentemente é habitualmente associada 
ao conhecimento que estes detêm, sendo assim, o conhecimento um requisito essencial 
para a construção destes sistemas.

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

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
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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;

 c) pós-processamento: etapa em que ocorre a interpretação dos padrões   
 descobertos nos dados e a extração de informação em forma de conhecimento.

Figura 12 – Modelo de Processo KDD 
Fonte: Fayyad, Shapiro e Smyth (1996).

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

Para fins de exemplificação de uma árvore de decisão, tomar-se-á a Figura 14 
simplificada a seguir, 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, 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.
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Figura 14 – Exemplo de Árvore de Decisão 
Fonte: Breslow, Aha (1997).

E 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.

Figura 15 – A Neural Algorithm of Artistic Style 
Fonte: Gatys, Ecker, Bethge (2015).
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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. A seguir, alguns exemplos de fatos ocorridos nos últimos anos que 
demonstram como a IA vem evoluindo e ganhando relevância no cotidiano em inúmeros 
contextos, bem como quebrando paradigmas em relação aos seus limites inicialmente 
imaginados.

Figura 16 – Exemplos de quebra de paradigmas da IA 
Fonte: Elaborado pelo autor.

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 à qualidade observada, entre inúmeras outras funcionalidades como fazer 
traduções simultâneas, aprender rapidamente sobre um jogo e etc. Faz-se necessário 
ressaltar no entanto, que não trata-se puramente de cópia ou questões de originalidade, 
pois tais sistemas poderiam aplicar tais estilos em quaisquer mídias, além de mixar com 
outros estilos.
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Independente de qualquer discussão a cerca da qualidade dos artefatos produzidos 
por tais sistemas, abre-se espaço, não apenas para os designers acompanhar o 
desenvolvimento das tecnologias de inteligência artificial para que seja possível 
compreender as capacidades e restrições dessas técnicas.

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 e serviços. 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 uma indicação, portanto, de que o Design poderá se integrar com a tecnologia 
potencializando seus impactos. Tais mudanças exigiriam um novo conjunto de conceitos 
sobre o papel do designer, além de uma série de novas capacidades técnicas para que 
ele seja cada vez mais relevante.

É possível tomar como base o The Grid que é 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. Mas os primeiros sites criados 
pelo The Grid, foram um desastre em relação aos resultados funcionais finais. 

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 porque 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 
porque um humano decidir a cor de uma fonte baseada em alguma regra de “psicologia 
das cores” o tempo todo. É possível 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 inteligência artificial. Recortar 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 isso 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 iniciaram a ser respondidas através de 
tecnologias nas versões mais recentes do Photoshop.
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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 já faz. 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.

Figura 17 – Automatização de Banners Netflix 
Fonte: UX Collective BR.

Essas pequenas otimizações e automações permitem que o designer libere mais tempo 
para tomar decisões estratégicas, em vez 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. 

A seguir, será abordado como a Inteligência Artificial e os algoritmos estão ampliando 
as possibilidades das mais diversas áreas do conhecimento.

2.2.2.2 IA E OS ALGORITMOS
Tecnologias disruptivas como Inteligência Artificial, Aprendizado de Máquina e análise 

de Big Data estão aprimorando diversas áreas através do gerenciamento mais amplo 
dos processos de inovação (Observatório de Inteligência Artificial, Politecnico di Milano, 
2018). No aspecto específico da IA, este aprimoramento ocorre através da capacidade 
de uma máquina de executar funções cognitivas semelhantes às mentes humanas como 
perceber, raciocinar, aprender, interagir com o ambiente, resolver problemas e até 
mesmo exercitar a criatividade. Exemplos de tecnologias que permitem à IA resolver 
problemas de negócios são robótica, visão computacional, processamento de idiomas e 
aprendizado de máquina (MICHALSKI, CARBONELL, MITCHELL, 2013).

Os chatbots e os assistentes virtuais, por exemplo, estão se espalhando amplamente em 
setores como bancos e finanças para apoiar os usuários na realização de tarefas fáceis ou 
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na tomada de decisões financeiras complexas como alocação de ativos e gerenciamento 
de patrimônio (OBSERVATÓRIO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, POLITECNICO DI 
MILANO, 2018). Esta atuação é possível pela utilização de algoritmos específicos para 
cada atividade. Algoritmo é uma sequência finita de passos que se usa para resolver um 
problema (CRISTIAN; GRIFFITHS, 2017).

Qualquer pesquisa dentro do âmbito da Inteligência Artificial tem que, necessariamente, 
passar pelo estudo dos algoritmos. Embora seja uma palavra muito presente nas 
conversas sobre tecnologia atualmente, é um termo que já existe há muitos séculos, 
muito antes das máquinas, e eram utilizados por pessoas. A origem da palavra vem do 
nome do matemático persa AlKhawãrizmî, autor de um livro do século IX sobre técnicas 
para fazer matemática à mão (CRISTIAN; GRIFFITHS, 2017).

Algoritmos não estão restritos somente à matemática. Quando se acompanha uma 
receita de bolo, ou um manual de instruções, segue-se um algoritmo. Eles têm sido parte 
da tecnologia humana desde a Idade da Pedra, sendo, portanto, um processo a se seguir 
para a tomada de decisões ou conclusão de uma tarefa.

As pessoas tendem a refletir e a tomar decisões independentes, preocupando-se em 
encontrar cada vez um resultado que corresponda ao maior valor esperado. Mas decisões 
quase nunca são isoladas, e o valor esperado não é o fim do processo. O indivíduo pensa 
não apenas na próxima decisão, mas em todas as decisões que vai tomar no futuro sobre 
as mesmas opções (CRISTIAN; GRIFFITHS, 2017, p. 825). Para estes autores, é possível 
comparar este contexto como um sistema de algoritmos humano, que:

...busca as melhores soluções para desafios com que as pessoas se deparam todos 
os dias. Ver as questões da vida cotidiana a partir da lente da ciência da computação 
tem consequências em escalas variadas. De modo mais imediato, isso nos oferece 
sugestões práticas, concretas, de como resolver problemas específicos. O conceito 
da parada ótima nos diz quando olhar e quando dar o salto. A negociação explorar 
(prospectar)/explorar (obter resultados) nos diz como encontrar o equilíbrio entre 
tentar coisas novas e aproveitar as que são nossas favoritas.

Legg e Hutter (2007) realizaram uma análise completa de definições bem conhecidas 
de inteligência, a fim de chegar a uma definição formal e medida de Inteligência de 
Máquina. Em sua análise, eles identificam dois recursos pré-requisitos fundamentais 
para considerar um ser humano ou máquina inteligente: (1) a capacidade de escolher 
cuidadosamente suas ações de uma maneira que leve ao sucesso ou lucro, em termos 
de algum tipo de objetivo ou meta; (2) a capacidade de lidar não com um ambiente 
totalmente conhecido, mas com uma gama de possibilidades que não podem ser 
totalmente antecipadas, através da aprendizagem e adaptação.

Em suma, as máquinas trabalham de maneira muito parecida com a mente humana: 
elas acumulam terabytes de dados e os vasculham velozmente para encontrar padrões, 
ordens, modelos e significados. Em seguida, aprendem com suas experiências 
acumuladas, através do que é conhecido como Machine Learning ou aprendizado de 
máquina. 

Neste sentido, inteligência artificial influencia a dinâmica da tomada de decisões em 
diversos contextos. É fundamental ressaltar que a utilização de algoritmos de machine 
learning, como neste caso levantam diversos desafios éticos. Por exemplo, os algoritmos 
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que recomendam com base em determinados critérios a aprovação ou não de uma 
hipoteca (PITEIRA et al, 2019). E, se a rejeição acontece baseada em discriminação racial? 
E, os algoritmos que são incorporados nos veículos autônomos e que devem tomar 
decisões perante situações como: se for inevitável o choque frontal com um conjunto de 
pessoas - qual ou quais escolhas para esse choque?

Ou seja, é notório que os algoritmos de inteligência artificial representam um papel 
importante e crescente na nossa sociedade. Para Pireira et al (2019), os exemplos acima 
são um tanto complexos, por isso, a importância crescente de desenvolver algoritmos de 
inteligência artificial, que não sejam apenas poderosos e escaláveis, mas acima de tudo, 
que sejam transparentes para inspeção. Por outro lado, é essencial que os algoritmos 
sejam robustos o suficiente de forma a evitar a manipulação, assim como qualquer tipo 
de “preconceito”.

É importante ainda destacar o aspecto do uso de dados. Em seu livro, Who Owns 
the Future, Jaron Lanier defende a ideia que nós deveríamos receber royalties pelas 
informações que geramos (LANIER, 2013), afinal, somos responsáveis por abastecer as 
grandes plataformas com informações preciosas sobre nossos hábitos.

O Google¹ sabe muito sobre nós (STEPHENS-DAVIDOWITZ, 2017), sabe quais são 
nossos interesses, nossas angústias e nossos preconceitos. Todos os dias disponibilizamos 
informações a nosso respeito e estas informações são usadas pelo Google para gerar 
receitas com publicidade. Logo, nada mais justo do que recebermos pelas informações 
que damos ao Google¹.

O mesmo raciocínio poderia ser aplicado, por exemplo, ao Spotify². Ao autorizarmos 
a plataforma de streaming compreender nossos gostos musicais, estamos dando 
informações preciosas que vão influenciar nas definições estratégicas do negócio e traçar 
novos rumos. Não se trata, obviamente, de informações individuais, mas sim um conjunto 
de dados formados por uma massa crítica, por pessoas que compartilham o mesmo gosto 
musical. Esses dados são monitorados em tempo real pelo Spotify² , gerando insights e 
conteúdos para novas ideias e estratégias de marketing.

Há ainda o aspecto do direito autoral da produção criativa de máquinas. Um exemplo 
deste dilema é o campo da música: a quem pertence os direitos de uma obra musical 
criada 100% por uma máquina? A Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (BRASIL, 
1998), não previu essa possibilidade e determina que o autor “é a pessoa física criadora 
de obra literária, artística ou científica”, deixando claro que o autor de uma determinada 
obra deverá ser um humano. Porém, é bem provável que adaptações sejam feitas no 
âmbito do reconhecimento da co-criação máquina e homem.

Com base nos conceitos refletidos até aqui, a seguir será abordada a relação da 
Inteligência Artificial com Projeção de Cenários. 

1 Google LLC é uma empresa multinacional de serviços online e software dos Estados Unidos. O Google hospeda 
e desenvolve uma série de serviços e produtos baseados na internet e gera lucro principalmente através da publi-
cidade pelo AdWords. A Google é a principal subsidiária da Alphabet Inc.

2 Spotify é um serviço de streaming de música, podcast e vídeo que foi lançado oficialmente em 7 de outubro de 
2008. É o serviço de streaming mais popular e usado do mundo. Ele é desenvolvido pela startup Spotify AB em 
Estocolmo, Suécia.
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2.2.2.3 IA E A PROJEÇÃO DE CENÁRIOS

Para os computadores modernos, resolver problemas difíceis baseados em aritmética, 
não são mais questões desafiadoras. Para Cristian e Griffiths (2017), em vez disso, 
são tarefas como conversar com pessoas, reparar um arquivo corrompido ou ganhar 
um jogo de tabuleiro. Problemas nos quais as regras não são claras, informações que 
estejam faltando, ou dificuldade para encontrar respostas exatas em meio a um número 
astronômico de possibilidades, não constituem mais grandes desafios.

Os algoritmos que os pesquisadores desenvolveram para resolver as classes mais 
difíceis de problemas e uma extrema confiabilidade de seus cálculos exaustivos, têm 
integrado cada vez mais os computadores do mundo corporativo. Entretanto, ingressar 
nas tarefas do mundo real requer que se esteja confortável com probabilidades e trocar 
a exatidão por aproximações.

Atualmente, um projeto de algoritmos envolve não só ciência da computação, 
matemática e engenharia, mas também campos correlatos como estatística e pesquisa 
operacional. E ao considerar que algoritmos projetados para máquinas podem ter relação 
com mentes humanas, também é necessário investigar em ciência cognitiva, psicologia, 
economia e muito mais. Neste sentido, o Design também tem um grande espaço para 
ser explorado conforme já foi mencionado anteriormente e continuará sendo refletido na 
sequência do presente projeto de pesquisa.

Olhando para as atuais aplicações dos algoritmos de IA, cinco classes de soluções - 
principalmente conectadas à P&D, processos de inovação e aprendizado organizacional 
- foram taxonomizadas (OBSERVATÓRIO DA AI - POLITECNICO DI MILANO, 2018):

• Assistente Virtual/Chatbot: estão incluídos agentes de software que podem executar 
comandos ou realizar solicitações por meio de interações em linguagem natural;

• Recomendação: soluções orientadas para nortear as preferências e escolhas do 
usuário com base nas informações fornecidas (como, por exemplo, plataformas que 
sugerem a compra de um produto específico ou propõem novos filmes para assistir com 
base nos já assistidos);

• Processamento de imagens: soluções em que imagens ou vídeos únicos são 
analisados para extrair informações precisas;

• Processamento de idiomas: nessa categoria são reconhecidas soluções que elaboram 
idiomas com o objetivo de compreensão de conteúdo, tradução ou criação autônoma de 
documentos usando dados ou outros documentos como entradas;

• Processamento inteligente de dados: soluções que lidam com dados estruturados 
e não estruturados para extrair informações de dados brutos e tomar decisões. Pode-se 
destacar, neste sentido, a “descoberta de padrões”, onde são estabelecidas estruturas 
e conexões entre diferentes tipos de dados brutos, e “análise preditiva”, onde os dados 
são analisados para prever eventos ou fenômenos futuros.
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Diante de toda a gigantesca quantidade de dados que nos impactam diariamente, 
assim como todo o cenário tecnológico exposto, utilizar somente pesquisas com os 
consumidores, pode não ser mais suficiente para fazer um mapeamento eficaz nos 
dias atuais. Atualmente, com a globalização, as decisões humanas adquiriram novas 
características, bem 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.

Ou seja, os modelos preditivos podem contribuir na extração de informações valiosas 
sobre o comportamento dos consumidores. E neste sentido, 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.

É oportuno ressaltar dentro do contexto da presente pesquisa, que 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 futuras estratégias. 

O termo então 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. 

É possível perceber no entanto, a possiblidade da utilização de análise preditiva usando 
técnicas que se enquadram no amplo espectro da inteligência artificial (IA) voltada 
para a projeção de cenários. Esta é uma ferramenta fundamental para, por exemplo, 
prover à executivos melhores informações, que podem ser usadas para realizar escolhas 
estratégicas mais flexíveis, fornecendo-os uma melhor estrutura de decisões para uma 
série de futuros imprevisíveis (SWART, 2018).

Godet (1987) defende que a técnica de cenários insere-se no campo de estudo de 
possibilidades plausíveis, sendo também identificada como técnica de projeção de 
tendências e possíveis situações futuras. Assim, o propósito essencial de cenários, para 
o autor, é apresentar uma imagem significativa, de futuros possíveis, em horizontes de 
tempo diversos, assegurar o posicionamento mais favorável. O princípio do método 
inclui simulações e árvores de relevância, onde sua vantagem reside na característica 
multi-dimensional.

Neste sentido, a descoberta de padrões de IA pode ser extremamente útil para 
aumentar o entendimento do espaço do problema ou uma aplicação de processamento 
de imagens pode impulsionar a análise de contextos diferentes. Além disso, o software 
de processamento de linguagem pode capacitar as fases de observação e análise dos 
indivíduos, aumentando a capacidade de salvar transcrições, combiná-las com diferentes 
usuários e indicar partes e divergências sobrepostas.
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Atualmente, tem-se à disposição diversos métodos e ferramentas para construção de 
cenários. Para Fischer (2015), a variedade de métodos e ferramentas pode ser explicada 
levando-se em conta que, devido à natureza tendenciosamente determinística do ser 
humano, é sempre complicado dar crédito a métodos que afirmam existirem várias 
respostas possíveis. Portanto, acaba ocorrendo uma busca incessante por mais robustez 
no processo e nos resultados em cada novo método apresentado, com o objetivo de lhe 
conferir mais credibilidade (FISCHER, 2015). Muitas vezes, na busca por essa robustez, 
em um mesmo método, podem estar presentes várias ferramentas de características 
distintas, o que pode elevar a complexidade da análise. 

Neste sentido, o objetivo do uso de cenários vai além de selecionar um futuro ideal ou 
o mais provável. Contempla a possibilidade de ter a visão do todo através de alternativas 
que apresentam as melhores condições para a tomada de decisão. Precisamos estar 
dispostos a nos adaptarmos para as incertezas e aceitar o fato de que não podemos 
controlar tudo, mas também não ficarmos desamparados no que vem a seguir. Precisamos 
estar dispostos para enfrentarmos futuros alternativos.

Iniciar um trabalho de construção de cenários tendo um foco muito próximo do modelo 
aumenta em muito as chances de perder pontos-chave na análise dos determinantes de 
futuro. Para trabalhar com cenários, é necessário então, ter a visão macro do modelo 
para depois entrar nos detalhes. Para que o nível em detalhes seja possível, é importante 
trabalhar com modelos mais explicáveis. Neste sentido, tem-se o auxílio do conceito de 
Inteligência Artificial Explicável, ou IA Explicável.

Modelos explicáveis centram-se na descrição das propriedades desejadas dos modelos 
produzidos e critérios de avaliação para essas propriedades. Lipton (2016) descreve 
quatro critérios de avaliação primários para modelos explicáveis - confiança, causalidade, 
transferibilidade e informatividade.

Para Lipton (2016), a confiança é um critério subjetivo e depende da tarefa do modelo, 
mas se refere ao grau em que o usuário final é capaz de confiar e depender da saída de 
um modelo para determinada circunstância. Já a causalidade, segundo o autor, se refere 
à capacidade de inferir relações causais por meio da análise do modelo.

A transferibilidade se refere ao grau em que o poder de generalização de um modelo 
pode ser usado em dados invisíveis e a informatividade descreve a capacidade do modelo 
de fornecer novas informações significativas ao usuário final (LIPTON,2016). Além da 
tentativa de decompor os modelos para sua explicabilidade, Feleten (2017) destaca o 
componente ético deste tipo de modelo. Neste sentido, o artefato segue a linha da 
Inteligência Artificial Simbólica, ou IA Simbólica, quando o sistema busca simular o 
comportamento inteligente do ser humano sem considerar os mecanismos responsáveis 
por tal comportamento.

A IA Simbólica tem o objetivo de simular um especialista humano em assuntos bem 
específicos, sendo capaz de auxiliar nos processos de tomada de decisão ou até mesmo 
tomar as decisões sem intervenção humana (GRANATYR, 2017). É utilizada quando o 
conhecimento sobre o problema é definido manualmente no sistema para que ele possa 
raciocinar e tomar as decisões. Ou seja, na IA Simbólica, é necessário alimentar o sistema 
com os dados específicos do problema.
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Desta forma, os sistemas baseados em IA Simbólica preocupam-se em eliminar 
qualquer preceito ou preconceito que possa incorrer em um dilema ético do modelo. Até 
onde pesquisado, não existem padrões e métricas globais aceitos para este problema 
até agora. 

Os sistemas derivados desta linha de pesquisa se denominam ainda de sistemas 
baseados em conhecimento. Portanto, é importante salientar que na linha simbólica, a 
preocupação se volta à forma como a mente pensa, e não como o cérebro nas suas 
partes e divisões funcionam, como ocorre no caso das redes neurais.

A aplicação da análise preditiva aliada à IA Explicável e à IA Simbólica na construção 
de cenários futuros sob a ótica do Design Estratégico pode contribuir no entendimento 
de como os consumidores referem-se a cada produto, serviço, segmentos, marcas, entre 
outras áreas mercadológicas por meio do levantamento de atributos, tendências, desejos 
e etc. 

Os Modelos Preditivos, assim como a projeção de cenários, apesar de utilizarem 
de 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, assim como complementar 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.

Lorenz e Franzato (2018) destacam que a relação entre design e inteligência artificial 
não é uma novidade no mundo acadêmico. Segundo eles, os projetos de pós-graduação 
de Cross (1967, apud Cross, 2006), a discussão sobre métodos da década de 1960 e as 
próprias reflexões de Simon sobre o mundo artificial (1969, publicado novamente em 
1996), já apresentavam uma preocupação sobre a influência e os impactos que um exerce 
sobre o outro. Em nosso ponto de vista, no entanto, o que está mudando de maneira 
preponderante é a natureza dessa influência.

Movimentos recentes — que carregam em suas dinâmicas as lógicas da sociedade 
em rede — apontam para mudanças na forma como a I.A. pode estar presente na 
atividade projetual, não mais como uma auxiliar passiva (tais como softwares CAD 
ou CSCW), mas como um agente ativo, em especial em etapas de geração de 
alternativas para o problema enfrentado.

Contudo, o objetivo do presente estudo conecta com o que é mencionado por Lorenz 
e Franzato (2018) no sentido do que está mudando de maneira preponderante é a 
natureza da influência da tecnologia no Design.

Para além da perspectiva teórica no conjunto da pesquisa, é necessário que seja 
indicado igualmente a perspectiva metodológica, pois na metodologia, temos a 
possibilidade de validação de toda a trajetória investigativa. Os encaminhamentos 
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metodológicos desvelam dentro da concepção do que é ciência, da visão de produção 
de conhecimento e dos anseios do pesquisador quanto ao seu objetivo como agente 
promotor e difusor do saber sistematizado. A metodologia é mais do que um guia que 
reflete como a pesquisa foi desenvolvida e o seu passo-a-passo. Ela indica em última 
análise, a estrutura e a lógica interna presente na construção de novos conhecimentos 
dentro da perspectiva de um pesquisador, ou ainda como reflexo e uma comunidade de 
pesquisa.

No próximo capítulo será apresentado o viés pelo qual a investigação presente nesta 
tese é consubstanciado, indicando ainda o entendimento sobre o método e seu papel 
estrutural no campo da construção do conhecimento (epistemologia).
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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).

Não obstante a descrição do processo metodológico e as escolhas realizadas para 
a consecução dos objetivos da pesquisa, é oportuno evidenciarmos o sentido que 
baliza essa trajetória que não é apenas metodológico, mas igualmente teórico. É 
comum percebermos estas duas dimensões da produção do conhecimento de forma 
distinta e até mesmo segmentada. A teoria acaba refletindo a forma que percebemos e 
compreendemos o campo de estudo investigado, e trás imbricado em si conceitos, assim 
como categorias de análise que nos guiam na percepção do contexto a ser analisado, 
a partir do diálogo com outros autores e pesquisadores. A metodologia possui uma 
particularidade peculiar, uma vez que ela indica a trajetória a ser percorrida no processo 
metodológico e a evidência das disposições das ações concretas que o pesquisador 
lançará mão durante o processo investigativo. Fazendo uma distinção entre teoria e 
prática, Barros (2013, p. 274) aponta que a teoria relaciona-se a um modo de pensar 
(ou de ver), e a metodologia refere-se ao um modo de fazer, ou ao campo de atividades 
humanas que em filosofia denomina-se de “práxis”. De toda forma, não podemos 
perceber o processo metodológico de forma apática a teoria, pois a metodologia possui 
como fundamento uma perspectiva teórica, uma visão de mundo, ou melhor, possui uma 
relação bastante próxima com a postura epistemológica do pesquisador e a sua própria 
percepção do que é ciência. 

Dessa forma, compreende-se metodologia como “o caminho do pensamento e 
a prática exercida durante a abordagem da realidade”, como afirma Minayo (2000, 
p. 16) em seu entendimento junto ao processo de produção de conhecimento e dos 
movimentos de pesquisa acadêmica no qual ganha um lugar de destaque “assumindo 
um papel direcional, já que sua escolha se relaciona diretamente com os resultados 
esperados do estudo” (FONTOURA, 2018, p. 112). As escolhas metodológicas emergem 
em um contexto de validação do processo de pesquisa acadêmica, pois se analisarmos 
o mesmo objeto de estudos, com a mesma problemática, utilizando metodologias 
distintas, será provável que tenhamos resultados diferentes nas investigações. Nesse 
sentido, a validação do processo se dá pela metodologia que se imbrica essencialmente 
com as escolhas do pesquisador, a sua percepção dos fenômenos sociais estudados, os 
elementos de influência da sua constituição como membro de uma comunidade científica 
e por fim seus interesses de pesquisa.

[...] como a discussão epistemológica sobre o “caminho do pensamento” que 
o tema ou o objetivo de investigação requer; como a apresentação adequada 
e justificada dos métodos, técnicas e dos instrumentos operativos que devem 
ser utilizados para as buscas relativas às indagações da investigação; e como a 
“criatividade do pesquisador”, ou seja, a sua marca pessoal e específica na forma 
de articular teoria, métodos, achados experimentais, observacionais ou qualquer 
outro tipo específico de resposta às indagações específicas (MINAYO, 2000, p. 44). 

O processo metodológico é então, parte integrante, vivo e ativo no contexto de 
qualquer investigação. Mas isso não significa que qualquer metodologia produza trabalhos 
e resultados de excelência. A escolha metodológica é pessoal, relaciona-se intimamente 
com os objetivos, desejos e anseios do pesquisador no entendimento dos fenômenos 
estudados e deve ser construída de forma coerente. A escolha de uma metodologia 
adequada, experenciada e validada, contribui não apenas para o desenvolvimento do 
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processo investigativo, mas também dando subsídios ao pesquisador no que se refere à 
validação ou não dos dados produzidos e até mesmo do tratamento analítico que estes 
dados sofrerão a posteriori. Assim, percebemos na composição do processo metodológico 
uma caráter subjetivo na sua escolha no qual o pesquisador possui liberdade de escolher 
a melhor forma (dentro do seu entendimento) de encaminhar seu trabalho (VIEIRA, 1992, 
p. 29). Em função do problema de pesquisa, as questões que o envolve e principalmente 
os objetivos que são definidos anteriormente, acabam por nortear os encaminhamentos 
metodológicos adotados nos estudos.

Da mesma forma que Marx (2003), compreende-se o processo investigativo como uma 
construção teórica que parte do plano do real e do concreto, onde a visão do real torna-
se uma abstração se não levarmos em consideração os seus elementos constituintes. Ou 
seja, o caminho investigativo acaba por corresponder uma busca pela rica totalidade de 
determinações e de relações. O alcance e a totalidade se mostram a partir do concreto, 
por meio de análises mais precisas, possibilitando a construção de conceitos simples, 
como norte na representação da sua consecução. Na trajetória investigativa traçada 
dentro deste viés, se faz necessário retomar ao princípio do próprio processo, fazendo 
assim, o percurso de forma contrária, buscando novamente o alcance do concreto. 
Todavia, esse movimento recursivo não é simples, ou como o próprio autor aponta uma 
“visão caótica de um todo” (ibidem, p. 247), todavia a profícua totalidade citada por Marx 
(2003). 

[...] como a discussão epistemológica sobre o “caminho do pensamento” que 
o tema ou o objetivo de investigação requer; como a apresentação adequada 
e justificada dos métodos, técnicas e dos instrumentos operativos que devem 
ser utilizados para as buscas relativas às indagações da investigação; e como a 
“criatividade do pesquisador”, ou seja, a sua marca pessoal e específica na forma 
de articular teoria, métodos, achados experimentais, observacionais ou qualquer 
outro tipo específico de resposta às indagações específicas (MINAYO, 2000, p. 44). 

Neste contexto e diante de questões ambientais, técnicas e políticas crescentes na 
sociedade, o Design por sua vez, 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).

A prática de Design utiliza uma compreensão profunda de pessoas e comunidades para 
entender o contexto 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 em torno deles (OSTROM, MATHRAS, 
ANDERSON, 2015).

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 
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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) também 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, o que habilita a 
Inteligência Artificial 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. Neste sentido, o Design pode atuar de 
uma forma mais robusta, adaptada e inovadora, através da Inteligência Artificial 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. Nenhum ser 
humano possui capacidades cognitivas para tal, face a incontável quantidade de 
dados e informações disponíveis. Neste sentido, a Inteligência Artificial é proposta na 
presente pesquisa como um instrumento facilitador na captação e compreensão da 
enorme quantidade de dados e informações existentes para as análises de Pesquisas 
Contextuais na projeção de cenários pela lente do Design, assim como um instrumento 
para proporcionar mais repertório para os designers desenvolverem e complementarem 
seus projetos. 

Via de regra, os designers já praticam inúmeras atividades procedurais. Entretanto, 
com a inclusão da Inteligência Artificial no processo de projeção de cenários pela lente 
do design, vem à tona a reflexão que tendo um sistema para auxiliar o designer, é possível 
colocar as atividades procedurais para serem executadas também em uma máquina. 
Com isso, é possível resolver problemas de formas diferentes como são resolvidos 
até o presente momento, no qual não havia até então, a contribuição da tecnologia 
(conforme proposto na presente pesquisa) no processo projetual de Design. A diferença 
é que tendo a contribuição da Inteligência Artificial, os processos processuais podem 
ser desenvolvidos de forma mais rápida, mais eficiente e mais precisa que outrora. É um 
casamento “ciber-físico” (máquinas + seres humanos + softwares) que tende a ficar cada 
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vez mais poderoso. Desta forma, o designer pode ir aumentando cada vez mais as suas 
capacidades, uma vez que através do reforço de um sistema, o designer poderá realizar 
tarefas cada vez melhores. Mas não porque deixará de fazer os processos sozinho, mas 
porque fará juntamente com máquinas, computadores e softwares, tendo assim, mais 
tempo para outras atividades criativas inerentes ao seu papel. 

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).

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, 
validade, vulnerabilidade, volatilidade, valor e formas de visualização dos dados e 
informações alusivos a qualquer conteúdo (FIRICAN, 2017).

Figura 18 – 10v’s do Big Data 
Fonte:  Firican (2017) – Adaptado pelo Autor

De acordo com Firican (2017), os 10 “V”s do Big Data são descritos como:

Volume: É provavelmente a característica mais conhecida do Big Data, considerando 
que grande parte de todos os dados de hoje foram criados nos últimos dois anos.

Velocidade: Refere-se à velocidade na qual os dados estão sendo gerados, produzidos, 
criados ou atualizados.

Variedade: Quando se trata de Big Data, não precisamos apenas lidar com dados 
estruturados, mas também com dados semiestruturados e principalmente não 
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estruturados como dados de áudio, imagem, arquivos de vídeo, atualizações de mídia 
social e outros formatos de texto, arquivos de log, dados de cliques, dados de máquinas 
e sensores, etc.

Variabilidade: No contexto do Big Data refere-se a algumas questões peculiares. Um 
é o número de inconsistências nos dados. Eles precisam ser encontrados por métodos 
de detecção de anomalia e outlier para que qualquer análise significativa ocorra. É 
variável também devido à multiplicidade de dimensões de dados resultantes de vários 
tipos e fontes de dados diferentes. Variabilidade também pode se referir à velocidade 
inconsistente na qual os dados são carregados em um banco de dados.

Veracidade: À medida que todas as propriedades acima podem aumentar, a veracidade 
(confiança ou confiança nos dados) diminui. É semelhante, mas não a mesma coisa em 
relação a validade ou volatilidade conforme será descrito mais adiante. A veracidade 
refere-se à proveniência ou confiabilidade da fonte de dados, seu contexto e a importância 
da análise com base nela. Considerando um conjunto de dados estatísticos sobre o que 
as pessoas compram em restaurantes e os preços desses itens nos últimos cinco anos, é 
necessário avaliar quem criou a fonte e/ou que metodologia foi utilizada na coleta dos 
dados? Se foram incluídas apenas determinadas cozinhas ou certos tipos de restaurante? 
Os criadores de dados resumiram as informações? As informações foram editadas ou 
modificadas por mais alguém? As respostas à essas perguntas são necessárias para 
determinar a veracidade dessas informações. O conhecimento da veracidade dos dados, 
por sua vez, contribui melhor entendimento dos riscos associados à análise e às decisões 
de negócios com base nesse conjunto de dados específicos.

Validade: Semelhante à veracidade, a validade refere-se à precisão e correção dos 
dados para o uso pretendido. Segundo Firican (2017), estima-se que 60% do tempo 
de um cientista de dados é gasto limpando seus dados antes de poder fazer qualquer 
análise. 

Vulnerabilidade: O Big Data vem trazendo novas preocupações em relação a segurança 
dos dados e por este motivo, é necessária uma atenção especial nos quesitos ligados a 
privacidade. 

Volatilidade: Quanto tempo um banco de dados precisa ter para que seja considerado 
relevante? Por quanto tempo os dados precisam ser mantidos? Antes do Big Data, as 
organizações tendiam a armazenar dados indefinidamente - alguns terabytes de dados 
podem não criar altas despesas de armazenamento; pode até ser mantido no banco de 
dados ativo sem causar problemas de desempenho. Em uma configuração de dados 
clássica, pode não haver políticas de arquivamento de dados. Devido à velocidade 
e volume do Big Data, no entanto, sua volatilidade precisa ser cuidadosamente 
considerada. É necessário estabelecer regras para a disponibilidade de dados, além 
de garantir a recuperação rápida de informações quando necessário. Faz-se operante 
também verificar se os dados estão claramente vinculados às necessidades e processos 
da organização, assim como se fazem sentido em relação a custos e a complexidade de 
um processo de armazenamento e recuperação são ampliados.
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Visualização: Outra característica do Big Data é o quão difícil é visualizar. Por este 
motivo, é de suma importância utilizar-se de Dashboards para visualizações gerenciais 
dos dados transformando-os em informações para tomadas de decisão.

Valor: Por último, mas sem dúvida o mais importante de todos, é o valor. As outras 
características do Big Data não fazem sentido se não obtiver valor comercial para os 
dados. Um valor substancial pode ser encontrado no Big Data, incluindo a compreensão 
melhor de clientes, direcionando-os de acordo, otimizando processos e melhorando o 
desempenho de uma máquina ou dos negócios. 

Diante deste contexto, ao retomar o objetivo da presente pesquisa de propor a 
construção de cenários na Pesquisa Contextual através da contribuição da Inteligência 
Artificial 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, incorporada e sistematizada na projeção de cenários, pode atuar 
em conjunto com as intervenções sistêmicas estruturais melhorando as ramificações e 
possíveis consequências.

O presente trabalho pretende ainda questionar de forma positiva e propositiva 
os modelos atuais e dominantes de pensar e fazer do design, propondo uma forma 
alternativa de lidar com as incertezas da complexidade atual e propondo novas reflexões 
sobre o tema com o auxílio dos algoritmos. Busca avaliar sua convergência na abordagem 
de utilização da Pesquisa Contextual através de uma proposta complementar ao que vem 
sendo praticado no design na projeção de perspectivas acerca do futuro levando em 
consideração a crescente quantidade de dados existentes no mundo. E, deste modo, 
incentivar as discussões no que tangem a resolução de problemas conscientes das 
possibilidades de mudanças.

Ao propor a Inteligência Artificial aliada 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 e com mais acuracidade, ao trabalhar em sua 
essência com a complexidade e a incerteza. Deste modo, a convergência entre as duas 
vertentes, contemplam um agir dinâmico, flexível, interativo e integrativo. A seguir na 
Figura 19 um resumo da pesquisa proposta. 
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Figura 19 – Proposta de Pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor.

A figura 19 representa a proposta da pesquisa integrando a Inteligência Artificial no 
processo de construção de cenários pela lente do Design Estratégico para a resolução 
de problemas complexos. Ao sugerir a incorporação desta tecnologia nas dimensões da 
Pesquisa Contextual, a metodologia se propõe a dar a possibilidade para o designer de 

 
PESQUISA 

CONTEXTUAL
PESQUISA 
BLUE SKY

ANÁLISE DA 
EMPRESA

BRIEFING

BRIEFING

EMPRESA

BRIEFING  
INICIAL

CONTRA
BRIEFING 

DOSSIÊ EMPRESA 
MERCADO

DOSSIÊ CENÁRIOS 
DE INOVAÇÃO

PESQUISA DE 
ESTÍMULOS

ANÁLISE DOS 
USUÁRIOS

PESQUISA DE 
TENDÊNCIAS

ANÁLISE DO 
MERCADO

CONSTRUÇÃO 
DE CENÁRIOS 

E VISIONS

PLANEJAMENTO 
DE CENÁRIOS 

ORIENTADO 
PELO DESIGN 
ESTRATÉGICO

PESQUISA CONTEXTUAL

KDD - KNOWLEDGE DISCOVERY 
BY DATABASE

PRÉ-PROCESSAMENTO

MINERAÇÃO DE DADOS

PÓS-PROCESSAMENTO

CONSTRUÇÃO DE 
CENÁRIOS

PESQUISA NÃO CONTEXTUAL

PESQUISA DE ESTÍMULOS

PESQUISA DE TENDÊNCIAS

BRIEFING

Aspectos mensuráveis da realidade, com 
o propósito de formular indicações e 

vínculos ao briefing e ao projeto.

Investigação livre de compromissos 
com os elementos conhecidos até 

então.

PLANEJAMENTO DE CENÁRIOS ORIENTADO PELO 
DESIGN ESTRATÉGICO COM A CONTRIBUIÇÃO DA AI

A
LG

O
R

IT
M

O
S

A
ná

lis
e 

d
a 

em
p

re
sa

, 
U

su
ár

io
s 

e 
M

er
ca

d
o

In
o

va
çã

o

P
ro

ce
ss

o
 D

in
âm

ic
o

 e
 F

le
xí

ve
l

C
ri

at
iv

id
ad

e

Im
ag

en
s

C
o

la
b

o
ra

çã
o

C
o

nt
ra

 b
ri

efi
ng

INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL

MACHINE 
LEARNING

DEEP
LEARNING



90

mais densidade, velocidade, acuracidade e opções para a captação e processamento 
dos dados a fim tornar os resultados finais mais consistentes. 

O desenvolvimento das etapas do método está centrado no sentido de que o presente 
trabalho adotou a visão quanto a cenários como uma técnica usada no contexto do 
Design Estratégico que, ao construir cenários desejáveis e ideais de acontecer, busca a 
definição de estratégias no contexto de atuação competitivo das organizações. Conforme 
já mencionado nos Reportes Teóricos, na prática, ao construir um mapa de possibilidades 
(cenários), viabiliza-se a tomada de decisão, facilita-se a aprendizagem organizacional e 
possibilita-se a simulação e impactos de ações futuras.

Neste sentido, quando abordado pelo Design, mesmo assumindo uma perspectiva 
sistêmica, os cenários não buscam a linearidade de causa e efeito. Ou seja, atuam na 
mediação entre as pesquisas e o projeto, buscando representar visualmente uma teia de 
interações que viabiliza a representação da complexidade dos elementos que constituem 
a situação-problema da organização no intuito de enfrenta-las projetualmente (CAUTELA, 
2007).

Os cenários apresentam-se como visões originais de futuro, desejáveis antes do que 
plausíveis. Constituem-se de projeções que lidam com a incerteza futura e não com 
a previsibilidade evidente. Habilita diferentes atores a gerar cenários futuros que se 
adaptam a um ambiente de mudança trazendo soluções para determinado problema de 
forma compartilhada e colaborativa. Dessa forma, complementam o planejamento de 
cenários comumente utilizado na maioria das organizações com propostas alternativas 
peculiares que podem inspirar e guiar a elaboração das estratégias. Neste ponto, os 
cenários pela lente do Design Estratégico e conforme o viés apresentado pelo autor 
desta pesquisa, atuam como um suporte visual para a tomada de decisão estratégica nas 
organizações.

No contexto da presente pesquisa então, o artefato digital proposto para projeção de 
cenários na pesquisa contextual pela lente do Design Estratégico oferece a possibilidade 
de simular ações do mundo real ou em mundos possíveis, inclusive futuros. Por sua vez, 
conforme Van Der Heijden, Kees (1996), se tudo fosse previsível, não haveria espaço 
para a estratégia e se nada fosse previsível, a estratégia não faria sentido. Desta forma, 
a projeção de cenários serve para decidimos o que é previsível e como lidamos com a 
incerteza irredutível que sobrou nos dias atuais uma vez que o objetivo não é encontrar 
um único cenário certo, mas sim os caminhos possíveis e a partir deles, mapear o mais 
adequado para o contexto em questão.

Diante do exposto, ressalta-se ainda que o êxito de todo estudo investigativo passa 
pela definição de uma estratégia adequada aos anseios da pesquisa. A escolha do 
método neste sentido, deve ir 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. Deste modo, a seguir será 
abordado como se deu as etapas da presente pesquisa.

MÉTODO
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3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA

Os objetivos de uma pesquisa podem ser diversos: criar uma visão geral de um 
determinado fenômeno ou de uma dada condição; gerar novas ideias; ou conhecer 
os fatos básicos que circundam uma situação. Esta visão de pesquisa é chamada de 
exploratória e é neste sentido que a presente tese se dará.

Trata-se ainda de uma pesquisa aplicada, ao concentrar-se em torno dos problemas 
presentes nas atividades das instituições, organizações, grupos ou atores sociais. Está 
empenhada na elaboração de diagnósticos, identificação de problemas e busca 
de soluções. Responde a uma demanda formulada por “clientes, atores sociais ou 
instituições” (Thiollent, 2009, p.36).

A investigação, no âmbito da pesquisa aplicada, vai ao encontro do Manual Frascati, 
da OECD (2002): investigação que objetiva a aquisição de novos conhecimentos, com 
objetivos práticos. Neste viés de pesquisa, os conhecimentos previamente adquiridos 
são utilizados para coletar, selecionar e processar fatos e dados, a fim de se obter e 
confirmar resultados, bem como validar se estes resultados geram impactos relevantes.

Nessa investigação portanto e conforme descrito na Introdução, busca-se propor um 
dispositivo de Inteligência Artificial para automatizar procedimentos de construção 
de cenários de Design Estratégico.

Faz-se necessário destacar também que a presente pesquisa está centrada na projeção 
de cenários por meio de Pesquisas Contextuais sob a lente do Design Estratégico, 
propondo a inclusão da Inteligência Artificial como instrumento para geração de agilidade 
e acuracidade na captação e análises das fontes de dados, bem como, proporcionar mais 
repertório para os designers desenvolverem e complementarem seus projetos.

Neste sentido, a partir dos resultados analisados nos aportes teóricos, bem como para 
suprir os objetivos da presente pesquisa, foi possível caracterizar o método a partir das 
seguintes prerrogativas:

• Natureza Aplicada: Segundo Prodanov e Freitas (2012, p. 51), a natureza 
aplicada visa “gerar conhecimento para a aplicação prática dirigidos à solução 
de problemas específicos”. Como este estudo consiste na geração de 
conhecimento para se obter aplicações práticas na resolução de problemas, por 
sua vez, a pesquisa pode ser considerada de natureza aplicada;

• Caráter Exploratório: A partir da maturidade do conhecimento sobre os temas 
propostos neste estudo, ou seja, da evolução do conhecimento associado 
ao problema de pesquisa, esta tese pode ser considerada com o objetivo 
exploratório, uma vez que visa explorar e compreender a dinâmica da intersecção 
entre a Ciência da Computação e o Design, proporcionando maior familiaridade 
com o problema, em função do pouco conhecimento acumulado sobre o tema;

• Abordagem Qualitativa: A pesquisa também é considerada predominantemente 
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qualitativa em função dos significados e a relevância dos conteúdos levantados 
serm os focos principais;

• Viés Filosófico Fenomenológico: Pode ser considerada de viés filosófico 
fenomenológico porque a ênfase está nos possíveis significados ao utilizar 
pesquisas com dados predominantemente qualitativos sobre o comportamento 
humano. Santos (2018, p. 35) discorre que na abordagem fenomenológica 
entende-se que o sujeito e o conhecimento têm uma relação inextricavelmente 
conectada;

• Lógica de Análise Abdutiva: Porque busca compreender um problema através 
da relação dos campos da Tecnologia e do Design (DRESCH et al., 2015). 
Santos (2018), aponta que o argumento abdutivo é mais complexo porque é 
estabelecido tão somente o valor final que se deseja alcançar. “Esse raciocínio 
aberto está mais associado com o design conceitual e enfatiza descobrir O QUE 
precisa ser desenvolvido (artefato / serviço / produto / sistema), sendo que ainda 
não são conhecidos os princípios de funcionamento que podem ser utilizados 
(SANTOS, 2018, p.40).   

Deste modo, o valor final no contexto da presente pesquisa, foi desenvolvido a 
partir das novas relações e teorias que possam ser estabelecidas de “como poderia ser 
também” a projeção de cenários com a contribuição da Inteligência Artificial. 

A partir então da característica do problema de pesquisa, o autor da presente tese adotou 
como método o Design Science Research (DSR). Neste método, o desenvolvimento de 
um artefato segue a lógica abdutiva, sendo utilizado como artifício para buscar respostas 
à pergunta de pesquisa. O Design Science Research usa da abdução na condução 
de suas investigações porque exige um raciocínio criativo. A abdução é uma lógica 
propositiva que pode envolver a produção de um novo constructo, mas via de regra, 
isto ocorre através da proposição de artefatos associados. Logo, é mais afeita a propor 
um novo fenômeno ou uma nova dinâmica de funcionamento dos fenômenos existentes 
(SANTOS, 2018). Assim, o Design Science Research é um método de pesquisa que alia a 
teoria à prática, indicado quando o objetivo do estudo é projetar e desenvolver artefatos, 
bem como soluções prescritivas, para gerar conhecimentos que suportem a solução de 
problemas (DRESCH et al., 2015).

Desta forma, a presente pesquisa utilizou o Design Science Research como método de 
pesquisa onde foram desenvolvidas e avaliadas a eficiência, bem como a eficácia de um 
artefato na solução de uma categoria de problemas. É caracterizado como um processo 
construtivo e prospectivo em função de ter como foco buscar mostrar “como deveria 
ser”. Este método foi selecionado uma vez que a pesquisa teve como objetivo propor 
a efetivação de um artefato para projeção de cenários pela lente do Design Estratégico 
com a contribuição da Inteligência Artificial. Com isso, através do uso do Design Science 
Research, procurou-se diminuir o distanciamento entre teoria e prática, uma vez que o 
método é orientado à solução de problemas. 

MÉTODO
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Dentre os procedimentos metodológicos que compõem o Design Science Research, 
um processo adotado tipicamente, é o uso isolado ou em conjunto com outros métodos, 
que no caso do presente estudo, foi uma revisão bibliográfica sistemática (RBS). A RBS 
consiste em um modo de revisão onde é explicitado o processo de condução, permitindo 
sua rastreabilidade e replicabilidade, realizando assim, o levantamento do estado da 
arte associado ao tema (SANTOS et. al, 2018). Outro processo utilizado comumente 
em conjunto com a RBS, mas que na presente tese não foi utilizado em função de não 
agregar aos objetivos práticos do autor, é a revisão bibliográfica assistemática (RBA) no 
qual é executada de maneira mais investigativa, ou seja, não explicita critérios para sua 
replicabilidade (SANTOS et. al, 2018).

Outro procedimento metodológico adotado é o estudo de caso ex post facto. O objeto 
de estudo desta pesquisa é um problema complexo dentro do contexto que ocorre e 
trata-se de um fenômeno contemporâneo que ocorre na vida real, bem como necessita 
assim, de investigação empírica e com profundidade (YIN, 2010). Por se tratar de um 
contexto real, o pesquisador tem limitado controle sobre as variáveis que interferem no 
fenômeno. Para Gil (2009), o que se busca é justamente a compreensão e a ampliação 
dos entendimentos acerca da questão. Portanto, conforme Yin (2010), é possível inferir 
o “como” e os “por quês” do assunto investigado, assegurando o entendimento do 
problema em profundidade (DRESCH et al., 2015). Uma característica importante é 
a coleta de dados por meio de múltiplas fontes, o que possibilita a análise de dados 
utilizando-se da triangulação de informações, para assim, alcançar a validade interna dos 
resultados na análise (YIN, 2010). Também segundo Yin (2010), esta é uma estratégia 
exploratória que visa analisar situações da vida real.

Foram adotados também, ciclos de Design Action Research (ADR) no qual envolveram 
a proposição com envolvimento do pesquisador de modelos projetuais por meio do 
uso de Inteligência Artificial. O ADR tem caráter híbrido de um Design Science Research 
com uma pesquisa-ação, sendo indicado nos casos onde o desenvolvimento, e/ou 
implementação, e/ou avaliação do artefato é dependente da participação dos envolvidos 
na pesquisa (DRESCH et al., 2015; SEIN et at., 2011). Desta forma, assim como na 
Pesquisa-Ação, no ADR, o pesquisador pode desempenhar dois papeis: pode ser um 
participante na implementação e/ou desenvolvimento de um sistema e também pode 
ser, ao mesmo tempo, o avaliador de uma técnica ou intervenção (DRESCH et al., 2015).

No intuito de atender a este objetivo e devido às características não quantificáveis 
de seu objeto, o presente estudo fez uma avaliação aplicada qualitativa, caracterizada 
pela descrição, compreensão e interpretação de fatos e fenômenos através do Design 
Science Research. A escolha deveu-se ao fato deste método possuir base empírica e 
estar fortemente relacionada com uma ação, assim como em uma Pesquisa-Ação, 
permitindo a resolução e o esclarecimento de problemas de forma que o pesquisador 
e os participantes desempenham um papel ativo, executando uma ação de modo 
cooperativo e participativo perante a situação em que estão envolvidos (THIOLLENT, 
2011).
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O Design Science Research mostra-se uma opção adequada no âmbito do design 
contemporâneo pois seu objetivo é aprender fazendo, a fim de propiciar um contexto 
para a conversação e para a construção de conhecimento. O design leva o conhecimento 
por meio de mudanças de processo, criatividade e dinâmica de trabalho em equipe 
(MOZOTA, 2011). Dessa forma, o Design Science Research, como método, igualmente 
como na Pesquisa-Ação, pode trazer contribuições ao design por buscar construir os 
conhecimentos individuais e coletivos por meio da prática (ação) juntamente com a teoria 
(pesquisa), não se limitando a uma única forma de ação. 

Alguns autores, como BURNS (2007), GREENWOOD e LEVIN (2007), classificam 
como uma pesquisa multimétodo que tem sua validade testada e aplicada através da 
ação experimental. Além disso, sua abordagem não é um simples levantamento de 
dados, uma vez que 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.

A partir deste conceito, o pesquisador tem a liberdade de combinar estudos sistemáticos, 
às vezes experimentais, para o problema observado, oferecendo intervenções para 
resolvê-lo e/ou esclarecê-lo. Ao acompanhar todas as decisões, ações e atividades dos 
indivíduos envolvidos, gera-se conhecimento, formula-se princípios de intervenção e 
desenvolve-se instrumentos de intervenção e avaliação (BARGAL, 2006 e THIOLLENT, 
2011). Desta maneira, o método atual está estruturado em quatro fases conforme a figura 
20 a seguir:

 
Figura 20 – Procedimentos Metodológicos 

Fonte: Elaborado pelo autor.

MÉTODO
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Fase 1: Concepção e Calibragem

Antes de iniciar esta etapa, foi necessária uma profunda reflexão sobre quais dados 
seriam relevantes para a exploração e como deveriam ser coletados, assim como 
avaliados. Desta forma, com base na pesquisa bibliográfica realizada nos aportes 
teóricos da presente pesquisa, percebeu-se a necessidade de criar um MVP (Minimum 
Viable Product, em português, Mínimo Produto Viável) de um sistema que efetivamente 
simulasse a presença da Inteligência Artificial no processo de elaboração de cenários com 
base na pesquisa contextual sob a lente do Design Estratégico.

O MVP é um conjunto de aplicações testes de uma ideia ou produto em um nicho alvo 
no mercado, com o objetivo de obter um feedback antes mesmo de seu lançamento 
propriamente dito. De acordo com Ries (2012), o MVP serve para ajudar no processo de 
aprendizagem e desenvolvimento de um artefato e não à terminá-lo. Quando se projeta 
um MVP, ele não só serve para responder aos questionamentos e ao design propostos, 
como também para testar hipóteses do artefato. Para Blank (2013), MVP se trata de 
uma proposta de valor do que está sendo desenvolvido, sendo que se utiliza do menor 
número de recursos possíveis para a criação inicial do produto solucionando os pontos 
críticos de algum problema à surgir.

Dentro deste contexto, foi desenvolvimento na Fase 1 (Figura 20) um protótipo funcional 
embrionário que teve a finalidade de permitir a simulação da utilização da inteligência 
artificial no processo de construção de cenários. Processo este realizado comumente 
de forma manual por humanos, tendo como objetivo, permitir reflexões e análises de 
resultados conforme será apresentado mais adiante. Nesta Fase 1 (Figura 20), para 
que o processo como um todo pudesse evoluir, foi desenvolvido então, um Workshop 
de Calibragem no qual contou com duas etapas. A primeira projetando cenários sem 
o uso de Inteligência Artificial e a segunda utilizando um sistema que simulava o uso 
de Inteligência Artificial para contribuir na projeção de cenários. O objetivo foi avaliar a 
pertinência de implementar o uso de Inteligência Artificial no processo de concepção de 
cenários através da avaliação da utilização dos algoritmos comparando com o processo 
que não utiliza Inteligência Artificial. Ambos os processos realizados foram avaliados de 
forma presencial através de entrevistas coletivas e vídeos individuais. 

Em suma, este Workshop de Calibragem foi aplicado em duas etapas presenciais. 
A primeira, utilizou uma das possibilidades de procedimentos comumente utilizado 
para a projeção de cenários sob a lente do Design Estratégico sem a contribuição dos 
algoritmos. Já a segunda etapa, realizada logo na sequência da primeira, apresentou 
a mesma temática, entretanto incluindo-se a utilização do sistema desenvolvido com 
simulação de Inteligência Artificial.

Estas etapas da Fase 1 (Figura 20) foram realizadas com o propósito de testar o 
encadeamento das ações bem como os instrumentos propostos no intuito de calibrá-los 
para a efetiva coleta de dados em maior escala a fim de dar profundidade e robustez aos 
resultados encontrados. Desta forma, seu formato gerou o aumento de conhecimento 
do pesquisador e dos indivíduos envolvidos através do feedback dos resultados nos 
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quais revelaram oportunidades de melhorias nos processos como um todo e possibilitou 
identificar os ajustes necessários nos instrumentos de coleta, bem como também no 
protótipo de sistema que simulava o uso de IA. 

Ao longo da aplicação do workshop, os dados foram coletados de duas formas 
diferentes: dinâmica de análise semântica ao final da primeira etapa e entrevistas em 
profundidade gravadas em vídeo ao final da segunda etapa. Ambas as formas foram 
executadas de forma presencial e questionaram os participantes sobre o conhecimento 
prévio dos assuntos abordados, percepções iniciais quanto aos procedimentos 
executados, percepções pós-aplicação dos procedimentos, suas etapas processuais e 
resultados preliminares. 

Fase 2: Ajustes

Para o presente trabalho, foi criado um conjunto de estratégias metodológicas, 
dispostas em um workshop presencial inicial, conforme descrito na Fase 1 (Figura 20), que 
teve como objetivo regular a coleta dos dados, bem como validar a utilização do sistema 
previamente desenvolvido na Fase 1 (Figura 20), para na sequência, realizar as coletas 
oficiais de dados nos workshops seguintes ocorridos na Fase 3 (Figura 20). 

Todavia, na Fase 2 (Figura 20), foi quando iniciou-se o desenvolvimento do sistema que 
de fato passou a conter Inteligência Artificial para contribuir nas etapas de projeção de 
cenários propostas na presente pesquisa.

A lógica de concepção do sistema com as etapas, as funcionalidades, a experiência de 
usuário e o design gráfico, foram desenvolvidos a partir das oportunidades de melhorias 
e ajustes que foram identificados no decorrer do workshop de calibragem presencial 
na Fase 1 (Figura 20). Foi identificado também a necessidade de ajustes na “setagem” 
do sistema em relação aos parâmetros de busca, bem como nas opções de calibragem 
por parte dos designers em todas as etapas de utilização do sistema. Justamente pelo 
processo como um todo sofrer evoluções e ajustes no decorrer do seu desenvolvimento, 
que a presente pesquisa está alicerçada no Design Science Research. Conforme aponta 
Thiollent (1986), assim como na Pesquisa-Ação, o Design Science Research é um método 
que permite mudanças no decorrer dos processos baseadas nas coletas sistemáticas de 
dados e informações, seguida da seleção de uma ação de mudança, com base no que 
os dados analisados indicam. A escolha por tal método reside no fato de oferecer uma 
metodologia científica para a administração de mudanças ao longo dos processos.

Na Fase 2 (Figura 20), foi onde realizou-se também o ajuste do instrumento de 
coleta. Enquanto na Fase 1 (Figura 20) o instrumento de coleta foi composto por uma 
dinâmica de análise semântica ao final da primeira etapa e entrevistas em profundidade 
semiestruturadas gravadas em vídeo ao final da segunda etapa, na Fase 2 (Figura 20), o 
instrumento de coleta foi alterado para um questionário semiestruturado.

Tal escolha deveu-se ao fato de que para uma análise mais consistente dos dados 
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e informações alusivos as avaliações dos participantes em relação a integração de 
Inteligência Artificial no processo de projeção de cenários, entendeu-se necessário, criar 
um padrão na coleta de informações de modo que as avaliações estivessem sempre 
sustentadas a partir de um mesmo viés para não gerar distorções. Distorções estas, que 
ocorreram no workshop de calibragem presencial em decorrência das respostas, tanto 
nas análises semânticas, como nas entrevistas em vídeo semiestruturadas, por não terem 
um padrão claro quanto aos limites do que se pretendia analisar.  

A opção por um questionário semiestruturado foi porque, de acordo com Parasuraman 
(1991), diferente de um questionário estruturado em que é caracterizado por um conjunto 
de questões previamente estabelecidas, no questionário semiestruturado, embora 
existam também questões previamente estabelecidas, permite que o pesquisador inclua 
outro conjunto de questões no decorrer das avaliações não planejadas inicialmente 
conforme julgar necessário.

Além disso, diferente da dinâmica utilizada no workshop de calibragem numa era pré 
pandemia da COVID-19 em que os processos foram todos presenciais, a opção por um 
questionário semiestruturado ganhou força justificando a sua utilização uma vez que os 
contatos presenciais foram interrompidos durante a pandemia, que por sua vez, foi e 
continua sendo o contexto de execução da presente pesquisa.

Contudo, optou-se pela utilização de questionários semiestruturados na coleta de 
informações na Fase 3 (Figura 20) pelo fato de poderem ser online e terem um alcance 
geográfico ilimitado. Além disso, os questionários online maximizaram o conforto 
dos que responderam, além de permitir complementações posteriores, diferente da 
dinâmica realizada no workshop de calibragem presencial na Fase 1 (Figura 20). Pois se 
os participantes de uma atividade com a mesma dinâmica do workshop de calibragem 
desejassem complementar suas avaliações, não teriam possibilidades, uma vez que só 
teriam a oportunidade de exporem suas considerações no próprio momento do workshop 
presencial. Ou seja, no formato adotado na Fase 3 (Figura 20), não houve limite de tempo 
e “ninguém do outro lado” à espera de uma resposta. Os inquiridos puderam levar o 
tempo que quiseram para responder às questões no conforto do ambiente e momento 
que julgaram mais adequado. Conforme Parasuraman (1991), os inquiridos neste formato 
via de regra respondem os questionários de forma mais verdadeira e leva à respostas 
mais honestas e mais socialmente desejáveis.

Fase 3: Aplicação

Nesta Fase 3 (Figura 20) além do ajuste no instrumento de coleta e da incorporação 
efetiva de Inteligência Artificial no artefato digital para realização dos novos workshops, 
a presente pesquisa também foi submetida ao Comitê de Ética por envolver (ser relativa) 
seres humanos (direta ou indiretamente) conforme definido na Resolução 466/2012.

Após este procedimento formal junto ao Comitê de Ética, foram realizados três novos 
workshops de modo online com o objetivo de avaliar, com diferentes atores da Indústria 
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Criativa, o “quanto”, “se” e “como”, o artefato digital com Inteligência Artificial agregaria 
no processo de projeção de cenários pela lente do Design Estratégico.

Em cada um destes três workshops online, os participantes projetaram cenários pela 
lente do Design Estratégico divididos em dois momentos. No primeiro, os cenários 
foram desenvolvidos sem o uso de Inteligência Artificial e no segundo momento, os 
cenários foram criados utilizando o artefato digital com Inteligência Artificial. Assim como 
no workshop de calibragem na Fase 1 (Figura 20), o objetivo foi avaliar a pertinência 
de implementar o uso de Inteligência Artificial no processo de concepção de cenários 
através da avaliação da utilização dos algoritmos comparando com o processo que não 
utiliza Inteligência Artificial. Ambos os processos realizados foram avaliados através de 
questionários semiestruturados respondidos pelos participantes dos workshops após a 
finalização dos dois momentos (sem e com o uso de IA) de modo que pudessem fazer 
uma análise comparativa entre os dois processos (sem e com o uso de IA).

Por fim, de modo a testar a contribuição da Inteligência Artificial em diferentes contextos, 
o primeiro workshop online desta Fase 3 (Figura 20) projetou cenários para Shopping 
Center (Modelo de Negócio). Já no segundo workshop online, foram projetados cenários 
para o segmento de brinquedos (Produto). E no terceiro workshop online, os cenários 
desenvolvidos foram para a área de e-commerce (Serviço). 

Após a realização destes três workshops avaliando os segmentos de “Modelo de 
Negócio”, de “Produto” e de “Serviço”, não se identificou a necessidade de novos 
workshops em função dos dados saturarem. Conforme Bunce e Johnson (2006), a 
saturação é o instrumento epistemológico que determina quando as observações 
deixam de ser necessárias, pois nenhum novo elemento permite ampliar o número de 
propriedades do objeto investigado. Segundo Bunce e Johnson (2006), em diferentes 
campos com dimensões diversas, o ponto de saturação é atingido em, no máximo, 
quinze observações. No caso da presente pesquisa, foram analisados dados de sessenta 
e dois respondentes. Ou seja, mais do que quatro vezes o necessário apontado pelos 
autores. Bunce e Johnson (2006) mencionam ainda que se não ocorrer saturação dentro 
desse limite de quinze observações, é indicativo de que o critério de levantamento ou os 
quesitos escolhidos, são inadequados e que devem ser revistos. 

Deste modo, a saturação designa o momento em que o acréscimo de dados e 
informações em uma pesquisa não altera a compreensão do fenômeno estudado. É um 
critério que permite estabelecer a validade de um conjunto de observações. A saturação 
é objetivamente válida à medida que ela satisfaz as exigências lógicas de julgamento em 
um universo determinado. Enquanto a validade empírica é a correspondência de uma 
hipótese ou de uma teoria à realidade factual, a validade objetiva é a adequação de uma 
conjectura ou de uma teoria a uma explicação lógica. É alcançada mediante inferências 
a partir de um argumento em que as premissas são consideradas legitimas (TRIBBLE; 
SAINTONGE:1999).

Por fim, ressalta-se que foi avaliado junto aos participantes sobre o conhecimento prévio 
dos assuntos abordados, percepções iniciais quanto aos procedimentos executados, 

MÉTODO
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percepções pós-aplicação dos procedimentos e suas etapas processuais, de modo que 
não pairasse nenhum tipo de dúvida aos partícipes dos workshops.

Fase 4: Análises

Esta fase consistiu na análise dos dados coletados a partir dos três workshops online 
realizados com sessenta e dois atores da Indústria Criativa. São eles alunos de graduação, 
de pós graduação latu sensu (MBAs) e strictu sensu (Mestrado e Doutorado) e profissionais 
de mercado, sendo todos da indústria criativa. Todos os participantes dos workshops 
online avaliaram as contribuições da Inteligência Artificial no processo de projeção de 
cenários na pesquisa contextual pela lente do Design Estratégico.

A diversidade de participantes se deu com o objetivo de avaliar o objeto de pesquisa 
do presente trabalho por meio de atores com diferentes níveis de capital cultural, capital 
intelectual e experiências, tanto acadêmicas, como de mercado, de modo que o grande 
espectro de experiências, permitisse amplas possibilidades de análises críticas por parte 
dos respondentes da pesquisa.  

No capítulo a seguir, serão abordados os resultados obtidos nas quatro fases da 
presente pesquisa conforme o método descrito.
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A presente pesquisa, ao enquadrar-se na metodologia apresentada, caracteriza-se 
portanto, como um Design Science Research na qual utilizou coleta de dados e análise 
destes, de forma contextualizada. 

Para alcançar o objetivo proposto que é validar a contribuição da Inteligência Artificial 
na projeção de cenários por meio de Pesquisas Contextuais sob a lente do Design 
Estratégico, apresenta-se a seguir os resultados obtidos nas suas quatro fases.

A seguir, serão abordados os resultados obtidos por meio de todas as fases de execução 
da presente pesquisa, iniciando pela descrição dos acontecimentos e aprendizados 
ocorridos na Fase 1 de Concepção e Calibragem.

4.1 FASE 1: CONCEPÇÃO E CALIBRAGEM

Conforme descrito no capítulo anterior, no intuito de se obter um protótipo de 
artefato funcional para o desenvolvimento da presente pesquisa, foi desenvolvido um 
sistema para captação de dados e informações, bem como projeção de cenários pela 
lente do Design Estratégico simulando o uso de inteligência artificial composto por 
três funcionalidades (Análise Semântica, Polaridades e Cenários) específicas conforme 
será descrito a seguir. Tais funcionalidades representam os instrumentos propostos no 
workshop para construção de cenários baseado no Design Estratégico simulando a 
inserção da Inteligência Artificial no processo.

A Análise Semântica, neste momento, foi compreendida como um sistema de 
interpretação linguística que teve como objetivo definir um sistema de correspondências 
entre expressões da linguagem (conjuntos, pares ordenados) que integravam um modelo 
do universo que a linguagem representava. Os critérios de escolha estavam centrados 
nas correlações que a palavra / expressão a ser analisada tinha com outras em posts nas 
redes sociais em texto e vídeo.

Já o Gráfico de Polaridades, que no presente estudo adotou como uma ferramenta 
que permitia a identificação dos eixos que surgiam ao longo de um processo envolvendo 
seus opostos, teve como critério nesta fase concepção do protótipo, sugerir os opostos 
com base nas palavras / expressões mais mencionadas a partir do tema de pesquisa 
observado.

E a Projeção de Cenários, foi trabalhada como um instrumento para construção de 
diferentes contextos na perspectiva das experiências projetuais do Design Estratégico 
tendo como objetivo visualizar, identificar e interpretar possíveis soluções com base 
no contexto empírico pesquisado. Nesta etapa, o critério de escolha também se deu 
com base nas palavras / expressões mais mencionadas a partir do tema de pesquisa 
observado.

A partir do desenvolvimento do protótipo do artefato digital, foi realizado então um 
primeiro workshop de calibragem presencial que teve a finalidade de avaliar a simulação 
da utilização da inteligência artificial no processo de construção de cenários pela lente do 
Design Estratégico.
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Entretanto, a seguir, serão descritas primeiramente, as funcionalidades do protótipo de 
sistema testadas durante a execução do workshop de calibragem.

4. 1. 1 FUNCIONALIDADES DO PROTÓTIPO
- Funcionalidade 1 - Análise Semântica: 

O primeiro procedimento era a parametrização do sistema na qual era efetuada por 
um humano. Este procedimento, de acordo com o painel inicial do sistema apresentado 
na Figura 21, tinha como função estabelecer um tema de pesquisa para customizar o 
processo de coleta de dados.

Para que o termo de pesquisa pudesse ser analisado de forma relevante e consistente, 
eram adicionados quatro parametrizadores de modo a organizar e segmentar os dados 
coletados no Facebook³, no Instagram4, no LinkedIn5 e no Twitter6 por serem as quatro 
redes sociais mais utilizadas no Brasil, bem como o Bing7 e o Google¹ serem os dois 
buscadores mais utilizados no Brasil. Dados estes, apresentados em pesquisa da Gartner 
em 2020. Por este motivo, estas seis bases de dados eram utilizadas naquele momento 
como parâmetro de busca para as informações que eram pesquisadas por abrangerem 
as maiores quantidades de dados disponíveis.

 
Figura 21 – Procedimentos Metodológicos 

Fonte: Elaborado pelo autor.

1. Google LLC é uma empresa multinacional de serviços online e software dos Estados Unidos. O Google hospeda 
e desenvolve uma série de serviços e produtos baseados na internet e gera lucro principalmente através da publi-
cidade pelo AdWords. A Google é a principal subsidiária da Alphabet Inc.
3 Facebook, Inc. é um conglomerado estadunidense de tecnologia e mídia social com sede em Menlo Park, 
Califórnia.
4 Instagram é uma rede social online de compartilhamento de fotos e vídeos entre seus usuários, que permite 
aplicar filtros digitais e compartilhá-los em uma variedade de serviços de redes sociais.
5. LinkedIn é uma rede social de negócios fundada em dezembro de 2002 e lançada em 5 de maio de 2003.
6. Twitter é uma rede social e um servidor para microblogging, que permite aos usuários enviar e receber atua-
lizações pessoais de outros contatos, por meio do website do serviço, por SMS e por softwares específicos de 
gerenciamento. 
7. Microsoft Bing é o motor de pesquisa da Microsoft.

RESULTADOS
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Entretanto, para que fosse possível fazer a classificação dos dados que eram coletados 
através do sistema de forma consistente, optou-se naquele momento por utilizar a 
abordagem RFV no qual segundo Peter (2005), entende-se como recência, freqüência 
e valor. Onde a recência é analisada como uma medida de quanto tempo se passou 
desde a última informação. A freqüência como uma medida de quão freqüente ocorre a 
informação. E o valor em relação a relevância do que está sendo analisado. Portanto, a 
recência, a frequência e o valor foram analisados com base nos algoritmos de relevância 
das Redes Sociais conforme a Figura 22.

Quando se faz qualquer ação nas redes sociais, seja apenas visualizar um texto, uma 
foto ou vídeo, os algoritmos das redes sociais interpretam as interações. Nesse momento, 
eles capturam o comportamento em contexto e aprendem com ele. São realizados 
cálculos matemáticos que influenciam o que aparecerá nas buscas de acordo com o 
comportamento empregado nas buscas anteriores pela maioria dos usuários das redes 
sociais. Desta forma, optou-se pela utilização da abordagem RFV atrelada aos algoritmos 
de relevância das Redes Sociais com o objetivo de não gerar vieses destorcidos ou 
padrões a cada busca ou análise a serem feitas.

 
Figura 22 – Algoritmos de relevância das Redes Sociais 

Fonte: Adaptado de Facebook pelo autor.

 Faz-se necessário destacar ainda que, apesar dos dados serem coletados pelo sistema 
através de algoritmos, o processo de “setagem” dos mesmos, os ajustes e as calibragens 
necessárias dos parâmetros em análise a partir do sistema, poderiam ser de inteira gestão 
dos participantes. Ou seja, os algoritmos teriam como objetivo apenas contribuir com 
a estruturação e acurácia do grande volume de dados que existem hoje de modo que 
fossem utilizados os mais relevantes, assim como agilizassem o processo como um todo, 
sem que o humano perdesse o protagonismo. A Figura 23 mostra uma simulação de 
preenchimento do painel após as devidas calibragens feitas por um humano.
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Figura 23 – Painel Coletor de Dados 
Fonte: Elaborado pelo autor.

Como resultado da operação citada acima, obteve-se uma Nuvem de Palavras que 
serviu de base para a Análise Semântica propriamente dita. A fim de exemplificar esta 
funcionalidade, a Figura 24 apresenta a simulação iniciada no estágio anterior, utilizando 
a palavra “UNISINOS”, como contexto de análise parametrizando as publicações 
ocorridas com o termo “UNISINOS” dos últimos trintas dias em análise, por ordem de 
posts mais recentes, com frequência maior/igual a três menções e até quinhentas palavras 
correlacionadas com o termo “UNISINOS”. Estes dados foram mensurados a partir de 
informações captadas no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, no Bing e no 
Google conforme já mencionado anteriormente.

 

Figura 24 – Painel Coletor de Dados – Nuvem de Palavras 
Fonte: Elaborado pelo autor.

RESULTADOS
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A partir da Nuvem de Palavras, o sistema realizava, automaticamente, a Análise 
Semântica para gerar as Polaridades que eram apresentadas no próximo estágio 
(Polaridades). Ressalta-se ainda, que o humano podia calibrar, não somente nesta etapa, 
como em todas as demais, os resultados, assim como os parâmetros para geração das 
informações. 

- Funcionalidade 2 - Polaridades:

Este estágio caracteriza-se pela construção automática das Polaridades através das 
palavras encontradas no estágio anterior. As Polaridades eram sugeridas automaticamente 
pelo sistema com base nas palavras com a maior relevância em relação ao termo de 
pesquisa inicial a partir das abordagens RFV e algoritmos de relevância das redes sociais.

Na Figura 25, constam as Polaridades que eram geradas automaticamente a partir 
da Análise Semântica, descritas neste exemplo como Inovação e Tradição, bem como 
Universidade e Empresa. O sistema sugeria ainda, oito palavras que melhor descreviam 
cada Polaridade com base na Análise Semântica realizada no estágio anterior. Ressalta-
se ainda que, os humanos podiam alterar as Polaridades, bem como as palavras que as 
descreviam conforme julgassem mais adequado de modo que o usuário do sistema tinha 
total liberdade para fazer qualquer ajuste no decorrer do processo. 

Figura 25 – Painel Coletor de Dados – Polaridades 
Fonte: Elaborado pelo autor.

- Funcionalidade 3 - Cenários:

O estágio final do sistema concebido para o workshop de calibragem consistia na 
criação dos Quadrantes para Cenários (Figura 26), onde os humanos, igualmente e 
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conforme julgassem oportuno, podiam adequar a caracterização de cada quadrante no 
sentido de gerar visões de futuro de acordo com suas avaliações em questão. Ao construir 
um mapa de possibilidades (cenários), viabilizava-se a tomada de decisão, facilitava-se a 
aprendizagem organizacional e possibilitava-se a simulação e impactos de ações futuras.

Neste estágio, o próprio sistema sugeria os nomes para cada cenário, bem como cinco 
palavras que melhor os descreviam a partir das palavras coletadas na Análise Semântica. 
No exemplo em questão, a partir das Polaridades “Inovação” e “Tradição”, bem como 
“Universidade” e “Empresa”, o sistema recomendou os nomes para os quadrantes que 
representavam os cenários e também as palavras que os compunham. Entretanto, também 
nesta etapa, os humanos podiam tanto alterar os nomes dos quadrantes (cenários), como 
as palavras que os descreviam conforme julgassem mais adequado.

Figura 26 – Painel Coletor de Dados – Quadrantes de Cenários 
Fonte: Elaborado pelo autor.

Após o desenvolvimento do protótipo de artefato digital que simulava o uso de 
inteligência artificial no processo de projeção de cenários pela lente do Design Estratégico, 
foi realizado então o workshop de calibragem conforme será descrito a seguir.

RESULTADOS
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4.1.2 ETAPA 1: WORKSHOP DE CALIBRAGEM.

No início do workshop de calibragem, o autor da presente pesquisa apresentou para 
todos os participantes o contexto de execução do trabalho, bem como o campo de 
estudo no qual a atividade estava sendo desenvolvida. Nesta apresentação inicial, foram 
abordados os objetivos a serem investigados e como seriam as etapas do workshop 
como um todo. Etapas estas, tiveram como objetivo principal, avaliar “se”, “como” e 
“quanto” a inteligência artificial poderia contribuir (de forma positiva, neutra ou negativa) 
no processo de projeção de cenários pela lente do Design Estratégico.

Este workshop, proposto para calibragem do processo e do sistema, foi elaborado pelo 
autor com base nas propostas conceituais dos autores citados na fundamentação teórica 
(MANZINI e JÉGOU, 2000, 2003; CELASCHI e DESERTI, 2007 e REYES, 2011, 2012). Desta 
maneira, o workshop foi elaborado com base em diferentes autores e fontes. A atividade 
foi realizada com dez participantes da indústria criativa (designers, gestores e demais 
integrantes do ecossistema de criatividade e inovação) por ser uma medida adequada 
para a facilitação do workshop. O processo projetual decorreu através da composição de 
duas equipes (Figura 27) com cinco pessoas cada, de modo que fosse possível confrontar 
os resultados obtidos pelas duas equipes ao final dos trabalhos. O workshop contou 
com dois momentos, sendo um projetando cenários sem utilizar nenhum instrumento 
tecnológico e outro simulando o uso da IA conforme será descrito a seguir. 

Figura 27 – Duas equipes do workshop de calibragem 
Fonte: Elaborado pelo autor.

Momento 1: Projeção de Cenários sem utilizar Inteligência Artificial.

Neste primeiro momento, foram projetados cenários levando em consideração 
“Análise Semântica”, “Polaridades”, “Cenários” e “Feedback de Avaliação”, através de 
um processo realizado de forma manual por designers humanos, para reflexões e análise 
dos resultados conforme a Figura 28. Nesta ocasião, os dois grupos desenvolveram o 
processo de projeto tendo como objetivo, o “futuro do varejo em um shopping center”. 
Todavia, este primeiro momento teve a criatividade como fator operante, bem como 
utilizou-se apenas de interações, reflexões e raciocínios humanos. Todas as atividades 
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deste processo levaram em torno de uma hora e trinta minutos entre a apresentação do 
briefing e a projeção de todos os cenários propostos. 

Figura 28 – Resultado da Análise Semântica, Polaridades e Projeção de Cenários 
Fonte: Elaborado pelo autor.

Ao final desta primeira etapa, todos os participantes fizeram uma nuvem de palavras, 
destacando as palavras que melhor descreveram o processo de projeção de cenários 
conforme a Figura 29. Este procedimento final do Momento 1 foi considerado como 
um Feedback de Avaliação. Através da identificação coletiva de palavras e conceitos 
operantes que resumiram o processo na opinião dos participantes, foi possível comparar 
o processo do Momento 1 com o processo realizado no Momento 2 que será explicitado 
mais adiante.

Figura 29 – Nuvem de Palavras que melhor descreveram o sentimento  
pessoal resultante do processo realizado. 

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os dois grupos apontaram “criatividade”, “brainstorming”, “coletivo”, “demorado”, 
“intuitivo” e “dinâmico” como as principais palavras que definiam o processo realizado 
no Momento 1 onde utilizou-se apenas da criatividade para as interações, reflexões e 
raciocínios dos humanos participantes.  

RESULTADOS



111

0 D    51GN N4     R4 D05 4LG0R1TM05    .0      E E E

Momento 2: Projeção de Cenários simulando o uso da Inteligência Artificial.

A estrutura conceitual desta etapa deu-se através de premissas análogas à etapa 
anteriormente descrita, porém com a utilização do sistema protótipo de artefato 
desenvolvido para colaborar com o processo de projeção de cenários em uma Pesquisa 
Contextual, em quatro estágios seguindo a etapa anterior. São eles: Análise Semântica, 
Polaridades, Cenários e Feedback de Avaliação.

A diferença neste segundo processo foi que os cenários foram projetados através 
do sistema descrito no item 4.1.1 e o Feedback de Avaliação foi realizado através de 
entrevistas em profundidade semi-estruturadas. Cada participante foi gravado em 
vídeo respondendo as suas considerações em relação a utilização do sistema que 
simulava Inteligência Artificial no processo de projeção de cenários pela lente do Design 
Estratégico.

A seguir na TABELA 3, o resumo das entrevistas semi-estruturadas onde cada 
participante fez suas reflexões alusivas ao Momento 2 através de um vídeo ao final da 
atividade.

RESPONDENTE ÁREA DE 
ATUAÇÃO

REFLEXÕES QUE  DESCREVAM 
O MOMENTO 2

1

2

3

4

5

6

Empresário de uma 
agência de Design e 
Produtos de Inovação

Professora e Pós Doutora 
em comunicação

Designer e Head de 
Inovação de uma grande 
rede de varejo

Copywriter e Head de 
Comunicação de uma 
grande rede de varejo.

Músico, Díretor e 
Produtor de uma 
agência de conteúdo

Designer e Especialista 
em Experiência de 
Usuário

Contribui no processo de projetação permitindo uma maior agilidade nos tempos 
de execução dos projetos exigidos pelo mercado. Se for possível integrar ao 
processo uma automação para uma maior capacidade de análise e ainda assim ter 
a mesma eficiência ou superior em relação aos processos em que a “criatividade” 
é operante, pode se transformar em uma ferramenta muito “adotável”.

A utilização de Inteligência Artificial no processo de Projeção de Cenários pode 
permitir uma maior abrangência nas análises. Pois em um processo em que tem a 
criatividade como vetor operante, tem um limite de referências e capital intelectual 
dos atores envolvidos. Por outro lado, a medida que se trás mais vetores para as 
análises, ele também complexifica o processo. Mas mesmo complexificando o 
processo, permite análises mais rápidas e abrangentes.

Mesmo tendo uma dinâmica bem processual, ele permite um trabalho coletivo. 
Desta forma, a união da tecnologia com a diversidade dos participantes, me 
parece ser o casamento perfeito para projetar cenários de inovação de forma 
mais relevante e consistente.

A integração de Inteligência Artificial ao processo de projeção de cenários 
permite uma agilidade maior na captação e análise dos dados, permitindo que 
o usuário tenha mais tempo para realizar outras tarefas inerentes a um processo 
de planejamento.

As máquinas permitem que os resultados cheguem muito próximos de uma 
precisão e com uma mínima margem de erro. Mas a participação humana 
ainda é necessária para “setar” e tomar a decisão dos melhores caminhos. Pois 
é o humano que dá a “diferença”, a “cor” e que permite a criação de algo 
“surpreendente”. A Inteligência Artificial já está facilitando um monte a nossa vida 
e com isso, sobra mais tempo para fazermos o que realmente importa em nossas 
vidas. As máquinas trabalham sempre com a lógica, a lógica e a lógica. Mas a 
surpresa ainda vem dos humanos.

No processo sem o uso da Inteligência Artificial ficamos somente com as 
percepções de quem estava participando do grupo. Ou seja, fiquei muito 
insegura se os resultados ao final seriam os melhores e mais relevantes possíveis. 
Já quando foi usado o sistema, me deu mais certeza dos caminhos que estávamos 
construindo. Mas na realidade, não achei que um é melhor que o outro, mas sim 
que um complementa o outro. É a máquina complementando o humano e o 
humano complementando os resultados trazidos pela máquina.
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Tabela 3 – Resumo das entrevistas semi-estruturadas 
Fonte: Elaborado pelo autor.

No Worshop de Calibragem como um todo, foram propostas inicialmente então 
duas formas de coleta quanto as percepções dos processos em cada momento, para 
que posteriormente, pudessem ser avaliadas as diferenças entre ambos os processos. 
Conforme descrito anteriormente, no Momento 1, a coleta das percepções dos 
participantes foi feita através de uma nuvem de palavras colaborativa e coletiva entre 
todos, onde ao final, foram sinalizadas as palavras que mais representavam de forma 
categórica o processo recém realizado. Já no Momento 2, a coleta das percepções dos 
participantes foi realizada através de depoimentos individuais em vídeo. Embora as duas 
formas de coleta das percepções tenham tido como resultado a descrição perfeita de 
ambos os processos, observou-se que para a proposta de pesquisa exploratória do 
presente projeto, seria oportuno que para os próximos workshops, fossem revisados 
os instrumentos em todas as etapas para coleta das percepções dos participantes em 
relação as formas de projetar cenários.  

Em suma, os mesmos grupos refizeram no Momento 2 todo o processo que já havia 
sido feito de forma manual no Momento 1, mas utilizando o sistema descrito no item 
4.1.1, no qual resultou em alguns cenários semelhantes e também em novos cenários. 
Faz necessário destacar ainda, que em todas as fases do Momento 2, os participantes 

8

9

10

Administrador 
de empresas e 
Empreendedor

Publicitária e Dona de 
Agência de Publicidade 
e Propaganda

Publicitário e Dono de 
Agência de Publicidade 
e Propaganda

O método sem a utilização da Inteligência Artificial me pareceu um processo 
demorado e me preocupou o fato de carregar o viés dos participantes do 
workshop. Ou seja, pode não trazer respostas assertivas. Por outro lado, quando 
usamos o sistema, o processo foi muito mais rápido e eu fiquei com mais 
confiança nos caminhos encontrados em função da forma com que foi feita a 
coleta de dados.

O processo sem utilização do sistema nos levou para um lado muit intuitivo, mas 
nos deu a sensação de que sempre estava faltando alguma informação. Parecia 
que nós estávamos “chutando” de alguma maneira ali. No momento em que com 
a utilização do sistema nós conseguimos ampliar a quantidade de processamento 
das informações, percebemos que tínhamos dados suficientes para a informação 
real acontecer e na realidade, o processo criativo foi ampliado. Pois o lado criativo 
se manteve no processo. Mas com uma segurança maior da base de dados.

Quando dependemos essencialmente das pessoas, levamos um tempo muito 
grande para finalizar as tarefas. Entretanto, através do uso do sistema, fez nós 
termos um ganho muito grande de tempo, assim como um ganho muito maior 
na geração de dados e informações. Isso nos permitiu serms mais asertivos no 
processo e nos dá mais possibilidades de resolver um problema. A minha única 
preocupação é de que as máquinas não captem os verdadeiros sentimentos 
humanos por não serem expressados corretamente nas redes sociais e aí as 
nossas decisões podem ser tomadas a partir de viézes com distorções.

RESPONDENTE ÁREA DE 
ATUAÇÃO

REFLEXÕES QUE  DESCREVAM 
O MOMENTO 2

7 Mestre em Marketign, 
Empreendedor e 
Investidor de Startups

A utilização de Inteligência Artificial neste workshop vem para consolidar uma 
prática que já vem sendo adotada em vários campos de atuação. Não vejo mais 
como uma questão de “se é válido implementar”, mas sim “como” e “quando” 
implementar. Ao passo que não podemos ficar reféns das tecnologias, também 
não podemos ficar alheios à elas. A tecnologia está aí para ajudar e facilitar a nossa 
vida e nossos processos laborais.

RESULTADOS
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puderam fazer os devidos “sets” no sistema, de modo que em circunstância alguma, a 
tecnologia tomou a frente do processo. 

Ressalta-se ainda, que os resultados obtidos nesta etapa não tinham como objetivo 
avaliar se os cenários projetados eram melhores, iguais, ou piores do que os projetados 
na etapa anterior. Mas sim avaliar se de fato a simulação de tecnologia empregada no 
processo contribuía na acuracidade dos dados trabalhados, assim como na velocidade 
de projeção dos cenários e também na forma como os usuários podem calibrar o sistema 
em todas as etapas do processo sem tirar o protagonismo do designer na projeção dos 
cenários.

Com base nos depoimentos de todos os participantes desta Fase 1, não restou dúvida 
de que a tecnologia poderia contribuir de forma positiva em relação a acuracidade 
e a velocidade no processo de projeção de cenários, bem como poderia também 
proporcionar mais repertório para os designers desenvolverem e complementarem seus 
projetos.

Todavia, nenhum resultado pôde ser conclusivo até a presente etapa, uma vez que a 
amostra realizada neste primeiro workshop de calibragem, não tinha representatividade 
estatística. Foi apenas um estudo preliminar de calibragem do sistema e dos instrumentos 
de coleta. A partir deste workshop de calibragem, foram projetados ajustes para as 
próximas etapas conforme será descrito a seguir.

4.1.3 ETAPA 2: IDENTIFICAÇÃO DE AJUSTES NOS 
INSTRUMENTOS DE COLETA E NO SISTEMA.

Após a realização do Workshop de Calibragem nos dois momentos descritos 
anteriormente, bem como posteriormente a realização do processo de Qualificação da 
presente pesquisa, identificou-se que a forma de coleta das percepções dos participantes 
em relação ao processo de projeção de cenários, tanto no Momento 1, quanto no 
Momento 2, precisavam ser revisadas. 

E em relação ao sistema, observou-se também após o workshop de calibragem e através 
dos apontamentos realizados pela banca de Qualificação deste trabalho, a necessidade 
de ampliar as bases de busca dos dados para formatos além de textos, como áudio e 
vídeo. Neste sentido, além de Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Bing e Google, 
passou a ser operante integrar ao sistema para os próximos workshops, a possibilidade 
de análise das bases de dados do YouTube por ser a principal plataforma de áudio e 
vídeo (Rede Social) utilizada no Brasil conforme o relatório do Gartner apresentado em 
2020. E foi considerada também, a inclusão de bases de dados de outras redes sociais 
que fossem possíveis de serem incluídas nas buscas.  

A seguir, serão descritos os ajustes feitos no sistema para aplicação dos workshops finais 
para validação do dispositivo de Inteligência Artificial que tem por objetivo automatizar 
procedimentos de construção de cenários de Design Estratégico.
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4.2 FASE 2: AJUSTES

A partir da identificação da necessidade de ampliação para as novas bases dados 
descritas no capítulo anterior com os respectivos novos formatos dos dados, foi 
identificada também a necessidade de fazer ajustes no sistema como um todo em relação 
aos parâmetros de busca e nas opções de calibragem por parte dos usuários em todas 
as etapas do processo, bem como a aplicação efetiva de Inteligência Artificial no sistema. 
Pois até então o que tinha sido utilizado, foi uma simulação de Inteligência Artificial.

O sistema foi parametrizado então para capturar e processar dados e informações do 
Facebook, do YouTube, do Instagram, do Twitter, do LinkedIn e do Pinterest por serem 
as redes sociais com dados em texto, áudio e vídeo mais utilizadas no Brasil conforme 
a Figura 30, assim como outras redes sociais com códigos abertos para captura de 
dados. Os dados do WhatsApp não puderam ser trabalhados por serem protegidos por 
criptografia. Além das redes mencionadas, o sistema também incorporou o processo de 
captura e processamento de dados e informações do Google e do Bing por representarem 
94,92% dos motores de busca mais utilizados no Brasil em 2021 conforme a Figura 31.

Figura 30 – Redes Sociais mais usadas no Brasil em 2021 
Fonte: Pew Research / Statista / AppAnnie 2021.

RESULTADOS
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Figura 31 – Motores de busca mais usados no Brasil em 2021 
Fonte: Pew Research / Statista / AppAnnie 2021.

A partir destas definições, foram realizados os ajustes técnicos no sistema em 
todas as etapas de utilização, bem como inserção de fato da Inteligência Artificial nos 
procedimentos projetuais do artefato digital. Com base então, nestas oportunidades 
de adequações identificadas após o workshop de calibragem e nas considerações da 
Banca de Qualificação do presente estudo, o artefato digital passou a operar através dos 
seguintes procedimentos. 

4.2.1 ETAPA 1: INCORPORAÇÃO DE INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL NO SISTEMA

Na sequência serão apresentadas as evoluções desenvolvidas no artefato digital em 
cada processo de utilização do sistema.

4.2.1.1 BUSCA DO TERMO DESEJADO

O processo se inicia então, com a pesquisa do termo desejado. O usuário insere o 
termo (Figura 33) desejado na plataforma web e em backend (o que está por trás das 
aplicações desenvolvidas na programação), o sistema busca as informações nas redes 
sociais e mecanismos de pesquisa.

As pesquisas são feitas através de robôs (softwares desenvolvidos para simular a ação 
humana de forma padronizada e repetida na internet) que buscam nas redes sociais e nos 
motores de busca descritos anteriormente, as postagens que falam sobre o assunto em 
questão e/ou que utilizem o termo como tag/marcador. Essa busca inclui notícias, vídeos, 
imagens e postagens.
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Os robôs foram customizados especialmente para o presente estudo e possuem 
inteligência artificial para as pesquisas necessárias. Junto com a tecnologia desenvolvida, 
utilizou-se a API da Social-Searcher que emprega robôs para pesquisa nas redes sociais 
dos posts mais debatidos pelo ponto de vista de recência sobre o tema escolhido.

As redes sociais de pesquisas são o Facebook3, o YouTube12, o Instagram4, o Twitter6, o 
LinkedIn5, o Pinterest8 e também o Flicker9, o Vimeo10 e o VKontakte11. Já os motores de 
busca utilizados são o Google1 o Bing7.

Após a pesquisa nas redes sociais, o sistema começa a classificar e gerar tags (palavras 
chaves) para cada post encontrado. Para a classificação dos posts, utilizou-se técnicas de 
reconhecimento por visão computacional para imagens e vídeos, onde identificam-se os 
elementos presentes nas imagens e realizam a compreensão da linguagem natural para 
extrair informações dos textos, como entidades, palavras-chave, categorias, sentimentos, 
emoções, relações e sintaxes. Em ambas as técnicas, utilizou-se de Deep Learning com 
Redes Neurais treinadas para alcançar esses objetivos. 

Para otimizar o processo de aprendizado nesse projeto, utilizou-se o Watson da IBM13 
com as redes neurais pré-treinadas para esse fim. As funcionalidades do Watson utilizadas 
foram Visual-Recognition14 e a Natural Language Understanding15.

1 Google LLC é uma empresa multinacional de serviços online e software dos Estados Unidos. O Google hospeda 
e desenvolve uma série de serviços e produtos baseados na internet e gera lucro principalmente através da publi-
cidade pelo AdWords. A Google é a principal subsidiária da Alphabet Inc.
3 Facebook, Inc. é um conglomerado estadunidense de tecnologia e mídia social com sede em Menlo Park, 
Califórnia.
4 Instagram é uma rede social online de compartilhamento de fotos e vídeos entre seus usuários, que permite 
aplicar filtros digitais e compartilhá-los em uma variedade de serviços de redes sociais.
5 LinkedIn é uma rede social de negócios fundada em dezembro de 2002 e lançada em 5 de maio de 2003.
6 Twitter é uma rede social e um servidor para microblogging, que permite aos usuários enviar e receber atua-
lizações pessoais de outros contatos, por meio do website do serviço, por SMS e por softwares específicos de 
gerenciamento. 
7 Microsoft Bing é o motor de pesquisa da Microsoft.
8 Pinterest: é uma rede social de compartilhamento de fotos. Assemelha-se a um quadro de inspirações, onde os 
usuários podem compartilhar e gerenciar imagens temáticas, como de jogos, de hobbies, de roupas, de perfumes, 
de animes, etc.
9 Flickr é um site da web de hospedagem e partilha de imagens como fotografias, desenhos e ilustrações, além de 
permitir maneiras de organizar as fotos e vídeos. 
10 Vimeo é um site de compartilhamento de vídeo, no qual os usuários podem fazer upload, partilhar e ver vídeos. 
Foi fundada por Zach Klein e Jakob Lodwick em dezembro de 2004.
11 VKontakte é uma rede social com sede em São Petersburgo, Rússia, equivalente ao Facebook. O VK está dis-
ponível em vários idiomas, mas é especialmente usado por falantes do russo.
12 YouTube é uma plataforma de compartilhamento de vídeos com sede em San Bruno, Califórnia, criado por 
Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim - em fevereiro de 2005.
13 IBM Watson é a plataforma de serviços cognitivos da IBM para negócios. A cognição consiste no processo que 
a mente humana utiliza para adquirir conhecimento a partir de informações recebidas.
14 IBM Watson Visual-Recognition são algoritmos de Deep Learning (Rede Neural) para analisar imagens para 
cenas, objetos, rostos e outros conteúdos. É um serviço que permite identificar, classificar e procurar conteúdo 
visual usando Machine Learning.
15 IBM Watson Natural Language Understanding fornece uma compreensão de linguagem natural que move as 
conversas de uma pesquisa informal para a compra. O usuário ensina a ferramenta usando o método conhecido 
como “anotador”. 

RESULTADOS
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O Visual-Recognition encontra significados nos conteúdos visuais analisando as 
imagens por cenas, objetos e outros conteúdos através de aplicativos inteligentes pré-
treinados que analisam o conteúdo visual de imagens ou quadros de vídeo para entender 
o que está acontecendo na cena. 

E o Natural Language Understanding (NLU) analisa o texto para extrair metadados 
de conteúdos como conceitos, entidades, palavras-chave, categorias, sentimentos, 
emoções, relacionamentos e funções semânticas, usando a compreensão de linguagem 
natural. 

Utiliza-se de diferentes focos de análise e extração de informação, categorias, conceitos 
(identificando conceitos de alto nível que não são necessariamente referenciados no 
texto), emoções (analisando a emoção transmitida por frases-alvo específicas ou pelo 
documento como um todo), entidades (localizando pessoas, locais, eventos e outros 
tipos de entidades mencionados em seu conteúdo), palavras-chave (identificando 
palavras-chave relevantes) e sentimentos (analisando o sentimento em relação a frases-
alvo específicas e o sentimento do documento como um todo).

Após vários ensaios para fins de aquisição de palavras úteis para o uso no projeto, 
convergiu-se empiricamente para o uso do NLU de Categorias e Entidades com focos 
principais. A plataforma desenvolvida permite que o usuário selecione, caso almejar, qual 
o método de IA deseja utilizar para extração das informações.

Após a geração das tags (palavras chaves) é feito um pós processamento que gera um 
agrupamento das palavras em formas mais simples, por exemplo, “andaram” altera-se 
para “anda“, pois como a palavra “andar” pode estar escrita em diversas formas, “andar, 
ande, andou, andará, andaste, andei”, ela é simplificada para que se possa agrupar 
corretamente as palavras utilizadas. Nesse ponto, utiliza-se técnicas de machine learning 
presentes na biblioteca Natural Language Toolkit do IBM Watson.

Outro pós processamento efetuado, é a análise de linguagem para a geração de 
sinônimos e antônimos de cada palavra e tag. Isso facilita a interpretação e seleção 
pelo usuário nas etapas do processo. Como por exemplo para a palavra “moderno” é 
sugerido novas palavras como “inovador”. 

A seguir, as imagens do artefato de digital que demonstram as fases descritas de busca 
pelos termos desejados.
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Figura 32 – Artefato Digital – Home do sistema 
Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 32 demonstra o design gráfico da tela inicial do sistema web. É a visão inicial 
que os usuários tem quando acessam o artefato digital.

Figura 33 – Artefato Digital – Processo de “Setagem” do sistema 
Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 33 apresenta o processo no qual o usuário insere o termo desejado na 
plataforma web e em backend (o que está por trás das aplicações desenvolvidas na 
programação), o sistema busca as informações nas redes sociais e mecanismos de 
pesquisa, através das aplicações de Inteligência Artificial.

RESULTADOS
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Figura 34 – Artefato Digital – Processo de validação da base de dados 
Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 34 apresenta a visão do momento em que a base de dados é validada pelo 
usuário no Artefato Digital.

Figura 35 – Artefato Digital – Alojador das Bases de Dados 
Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 35 apresenta a visão da seção do sistema em que as bases de dados de cada 
termo de pesquisa ficam armazenadas após serem geradas pelo usuário.
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4.2.1.2 NUVEM DE PALAVRAS E TAGS

Após as etapas iniciais descritas, é gerado um ranqueamento de palavras e tags 
relacionando cada palavra e tag com os(s) post(s) com mais aderência ao termo de 
pesquisa que originou a criação da palavra e tag. Desta forma, é possível que o usuário 
possa verificar a eficiência da palavra e tag criada, bem como deletá-la ou alterá-la.

O sistema ordena as palavras e tags em ordem da mais citada até a menos citada, 
e desta forma, o usuário consegue enxergar quais palavras e tags tem mais peso para 
o assunto pesquisado. Na nuvem de bolas com palavras e tags (Figura 36), elas são 
representadas por nós maiores e menores na nuvem conforme o número de menções 
relacionadas ao termo de pesquisa. Este processo é entendido como a etapa de Análise 
Semântica conforme já descrita anteriormente.

 
Figura 36 – Artefato Digital – Nuvem de palavras e tags em bolas 

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na Figura 36, é possível observar a nuvem de palavras e tags conectadas / relacionadas 
por exemplo com o termo “E-Commerce”.

Na nuvem de bolas então, o usuário seleciona quais palavras e tags que melhor 
representam o tema da pesquisa efetuada. A partir dessas quatro palavras e tags, são 
geradas então, as polaridades no sistema conforme será detalhado mais adiante.

No caso deste exemplo, as quatro menções entre palavras e tags que o sistema 
sugeriu para conexão com o termo “E-Commerce” com base nos critérios apresentados 
anteriormente foram “Tecnologia”, “Negócios”, “Computação” e “Internet”. 

É possível também verificar no sistema de forma detalhada todas as palavras e tags 
relacionadas ao termo de pesquisa originário do estudo a partir dos posts nas redes 
sociais conforme a Figura 37.

RESULTADOS
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No exemplo a seguir, são apresentadas as conexões mais relevantes a partir dos critérios 
de conexão já descritos anteriormente. Na Figura 37, constam as principais conexões 
com a palavra “tecnologia”, que por sua vez, é a palavra com mais aderência, de acordo 
com a Figura 36, com o termo original de pesquisa “E-Commerce”.

 
Figura 37 – Artefato Digital – Conexões das palavras com posts 

Fonte: Elaborado pelo autor.

Já na figura 38, consta uma imagem em “zoom” das possíveis conexões com a palavra 
“tecnologia” atrelada ao termo de pesquisa original “E-Commerce. 

Figura 38 – Artefato Digital – “zoom” das possíveis conexões 
Fonte: Elaborado pelo autor.

Os pontos em azul, representam os posts com as palavras mais aderentes à palavra 
“tecnologia” e os pontos em cinza, representam os posts com as tags mais aderentes 
com a palavra “tecnologia”.
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A seguir, na Figura 39, constam exemplos de posts no Twitter, no Instagram, no 
Facebook e menções no Google que conectam a palavra “tecnologia” com a expressão 
E-Commerce.

Figura 39 – Artefato Digital – Exemplo de posts no Twitter, no Instagram, no Facebook e 
menções no Google que conectam a palavra “tecnologia” com a expressão E-Commerce 

Fonte: Elaborado pelo autor.

Além da visão em “bolas” para a hierarquia das palavras e tags que conectam com 
o termo de pesquisa originário do processo, o sistema apresenta uma visão secundária 
conforme o gráfico da Figura 40. Neste exemplo no qual o termo de pesquisa foi 
“E-Commerce”, a palavra mais relacionada por exemplo, foi “tecnologia” com 266 
menções atreladas ao termo “E-Commerce”. 

Figura 40 – Artefato Digital – Hierarquia de palavras e tags conectados com o termo 
original de pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor.

RESULTADOS
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A partir deste levantamento, conforme a Figura 41, o sistema gera 1.700 entre palavras 
e tags relacionadas com o termo de pesquisa original.

Figura 41– Artefato Digital – Palavras e tags relacionadas com o termo de pesquisa 
original 

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com base nestas 1.700 entre palavras e tags, o usuário escolhe quantas desejar, sendo 
no mínimo uma para cada quadrante. No exemplo a seguir (Figura 42), foram escolhidas 
onze entre palavras e tags para cada quadrante, totalizando quarenta e quatro entre 
palavras e tags ao total.

 
Figura 42– Artefato Digital – Palavras e tags escolhidas relacionadas com o termo de 

pesquisa original 
Fonte: Elaborado pelo autor.

Após estes procedimentos, os próximos passos são a elaboração e desenvolvimento 
das Polaridades conforme o item 4.2.1.3.
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4.2.1.3 POLARIDADES 

A partir da seleção das palavras e tags que mais representam a pesquisa conforme o 
julgamento de quem está realizando o processo projetual, o sistema possibilita a criação 
de um mapa de Polaridade com as mesmas.

Faz-se necessário ressaltar que no protótipo de artefato utilizado no workshop de 
calibragem, o sistema já sugeria as Polaridades. Entretanto, para o artefato com utilização 
de Inteligência Artificial, foi realizado um ajuste deixando livre também para o usuário 
definir quais seriam as Polaridades a serem trabalhadas de modo que o usuário também 
pudesse definir os caminhos conforme julgasse mais adequado. Ajuste este, feito 
no sistema, após as reflexões deliberadas no workshop de calibragem em relação as 
possíveis evoluções a partir do protótipo inicial.

  Com isso, na intersecção de cada eixo, o sistema passa a popular com as outras 
palavras e tags da nuvem que tem mais citações com os eixos fazendo com que o mapa 
de Polaridades seja preenchido pela inteligência artificial desenvolvida. A técnica utilizada 
nesta etapa da presente pesquisa foi a estatística por falta de tempo para geração de 
dados para um treinamento da máquina mais completo. Mas que evidentemente, pode 
ser feito ao logo do tempo.

A seguir, serão apresentados como acontecem estes procedimentos dentro do sistema.

Figura 43– Artefato Digital – Visão inicial do sistema para construção das Polaridades 
Fonte: Elaborado pelo autor.

Nesta etapa, conforme a Figura 43, o sistema solicita ao usuário se ele deseja criar as 
Polaridades conforme o seu próprio julgamento humano, ou se a Inteligência Artificial 
deve fazer a sugestão das Polaridades. 

Na sequência, tendo sido o usuário o definidor das Polaridades, a Inteligência Artificial, 
ou um processo integrado de ambos, o sistema estrutura as Polaridades (Figura 44) para 
geração posterior do Moodboard.

RESULTADOS
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Contudo, após as escolhas das Polaridades, bem como a definição dos nomes para 
os quadrantes e a organização das palavras e tags em cada respectivo quadrante, é 
possível, através de cada palavra e tag entre os eixos então, buscar por meio de robôs 
nos principais sites de imagem (conforme descrito anteriormente), as fotos que melhor 
representem o tema, sendo exibido através de um Moodboard.

Figura 44– Artefato Digital – Visão do sistema com as Polaridades criadas 
Fonte: Elaborado pelo autor.

A seguir, será demonstrado como ocorre o processo de desenvolvimento do 
Moodboard no sistema com base nos dados captados nas etapas anteriores.

4.2.1.4 MOODBOARD 

Para cada palavra e tag selecionado, o robô do sistema busca nas principais redes 
de busca de imagens (conforme descrito anteriormente), fotos que representam os 
conteúdos em análise. A partir disso, o robô busca até três fotos para cada palavra e/ou 
tag vinculando ao tema da pesquisa aos eixos que a contém. 

Durante este processo, o usuário pode clicar sobre a imagem e excluir ou incluir uma 
foto para que reste somente imagens que realmente façam sentido ao que está sendo 
trabalhado. Fazendo assim, com que haja mais coerência no resultado final e agilizando 
o processo como um todo.

A seguir, na Figura 45 e na Figura 46, serão apresentados como são compostos os 
Moodboards no sistema com base nos dados captados nas etapas anteriores.
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Figura 45– Artefato Digital – Geração do Moodboard 
Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 46– Artefato Digital – Geração do Moodboard para impressão 
Fonte: Elaborado pelo autor.

De maneira geral então, após terem sido apresentadas todas as etapas de utilização 
do sistema e com o objetivo de clarificar como estão inseridos no presente projeto 
Inteligência Artificial, Machine Learning e Deep Learning, a seguir serão descritos de 
forma resumida como estas tecnologias estão empregados em cada etapa do processo 
no sistema.

No que tange a Inteligência Artificial, é quando o usuário insere o termo desejado na 
plataforma web e em backend (conforme descrito anteriormente) o sistema busca as 
informações nas redes sociais e mecanismos de pesquisa.

As pesquisas são feitas através dos robôs que buscam nas principais redes sociais as 
postagens que abordam sobre o assunto em questão ou que utilizem o termo como tag/
marcador. Essa busca inclui notícias, vídeos, imagens e postagens.

Junto com a tecnologia desenvolvida utiliza-se a API da Social-Searcher (conforme 
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descrito anteriormente) que utiliza robôs para pesquisa nas redes sociais dos posts mais 
debatidos sobre o tema escolhido.

No caso de Machine Learning, após a identificaçãp das tags (palavras chaves) é feito 
um pós processamento que gera um agrupamento das palavras em formas mais simples, 
como por exemplo e já mencionado anteriormente, “andaram” vira “anda“. Pois como 
a palavra “andar” pode estar escrita em diversas formas, “andar, ande, andou, andará, 
andaste, andei”, ela é simplificada para que se possa agrupar corretamente as palavras 
utilizadas. Neste processo utiliza-se técnicas de Machine Learning presentes na biblioteca 
Natural Language Toolkit (conforme descrito anteriormente).

Outro pós processamento efetuado é a análise de linguagem para a geração de 
sinônimos e antônimos de cada palavra e/ou tag. Isso facilita a interpretação e seleção 
pelo usuário nas etapas do processo. Como por exemplo “moderno” que sugere novas 
palavras como “inovador”. 

E em relação a Deep Learning, após a pesquisa nas redes sociais, o sistema começa a 
classificar e gerar tags (palavras chaves) para cada post encontrado. Para a classificação 
dos posts, utiliza-se técnicas de reconhecimento por visão computacional para imagens 
e vídeos, onde identificam-se elementos presentes nas imagens e compreensão da 
linguagem natural para extrair informações dos textos, como entidades, palavras-chave, 
categorias, sentimentos, emoções, relações e sintaxes. Em ambas as técnicas utiliza-se de 
Deep Learning com redes neurais treinadas para alcançar esses objetivos. 

Para otimizar o processo de aprendizado nesse projeto, utilizou-se o Watson da IBM 
com as redes neurais pré-treinadas para esse fim. As funcionalidades do Watson utilizados 
foram Visual-Recognition e a Natural Language Understanding.

O Visual-Recognition encontra significado no conteúdo visual, analisando as imagens 
por cenas, objetos e outros conteúdos. Este processo ocorre através de aplicações 
inteligentes pré-treinados que analisam o conteúdo visual de imagens ou quadros de 
vídeo para entender o que está acontecendo na cena. 

E por fim, o Natural Language Understanding (NLU) analisa o texto para extrair 
metadados de conteúdos como conceitos, entidades, palavras-chave, categorias, 
sentimentos, emoções, relacionamentos e funções semânticas, usando a compreensão 
de linguagem natural. Ele utiliza-se de diferentes focos de análise e extração de 
informação como categorias, conceitos (identificando conceitos de alto nível que não 
são necessariamente referenciados no texto), emoções (analisando a emoção transmitida 
por frases-alvo específicas ou pelo documento como um todo), entidades (localizando 
pessoas, locais, eventos e outros tipos de entidades mencionados em seu conteúdo), 
palavras-chave (identificando palavras-chave relevantes) e sentimento (analisando o 
sentimento em relação a frases-alvo específicas e o sentimento do documento como um 
todo). 

Na Tabela 4 abaixo, é apresentado um resumo dos formatos de análise e tipos de 
processamento realizados pelo sistema.
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Tabela 4– Formatos de análise e tipos de processamento 

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.2.2 ETAPA 2: AJUSTE NO INSTRUMENTO DE COLETA 
PARA QUESTIONÁRIO SEMI-ESTRUTURADO.

Após a incorporação da Inteligência Artificial no sistema, para o desdobramento dos 
próximos workshops, foi ajustado também o instrumento de coleta para um questionário 
semi-estruturado (conforme as figuras a seguir) no qual continha o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido de acordo com as normativas do Comitê de Ética. Ou seja, para que os 
respondentes pudessem evoluir com as demais análises quanto ao objetivo de pesquisa, 
os mesmos precisavam concordar formalmente com as questões postas pelo Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Caso algum respectivo respondente não concordasse 
com os termos e não “flegasse” o espaço destinado à aprovação dos termos (conforme a 
Figura 48), a pesquisa se encerrava no mesmo momento, não permitindo o respondente 
participar dos workshops, bem como avaliar na sequência, as demais questões após a 
realização dos workshops. O instrumento de coleta ajustado foi utilizado para avaliação 
dos demais workshops conforme será descrito mais para frente.

OBJETOS DE 
ANÁLISE

FORMATOS

TEXTO IMAGEM ÁUDIO VÍDEO

Facebook

YouTube

Instagram

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Flicker

Vimeo

Vkoontakte

Google

Bing

Linguagem

Emoções

Entidades

Relações

Categorias

Sintaxes

Sentimentos

PROCESSAMENTO

INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL

MACHINE 
LEARNING

DEEP 
LEARNING

RESULTADOS
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Figura 47– Instrumento de Coleta – Captação dos dados dos respondentes 
Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 48– Instrumento de Coleta – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Tendo a anuência por parte dos avaliadores em relação ao Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido, a segunda etapa para validação da participação no workshop consistia 
na avaliação quanto a experiência dos respondentes e por consequência, a relevância de 
suas respostas. Era necessário portanto, já ter participado anteriormente no mínimo de 
três experiências projetuais (Figura 49). Caso as experiências projetuais do respondente 
fossem inferiores a três, automaticamente o respondente estava excluído, tanto do 
workshop, como da avaliação do mesmo.

 
Figura 49– Instrumento de Coleta – Avaliação quanto a quantidade de processos projetuais 

Fonte: Elaborado pelo autor.

A seguir, as demais questões do instrumento de coleta para avaliação da contribuição da 
Inteligência Artificial no processo de projeção cenários pela lente do Design Estratégico.

RESULTADOS
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Figura 50– Instrumento de Coleta – Avaliação da contribuição da Inteligência Artificial 
Fonte: Elaborado pelo autor.

Com a incorporação de inteligência artificial no sistema e os ajustes no instrumento de 
coleta realizados, a próxima etapa foi a efetivação dos workshops finais conforme serão 
descritos na sequência.

4.3 FASE 3:  APLICAÇÃO

Esta fase foi compreendida pela realização de três workshops com o objetivo de 
validação do dispositivo de Inteligência Artificial para automatizar procedimentos de 
construção de cenários pela lente do Design Estratégico.

Todos os três workshops ocorreram no formato online divididos em dois momentos. 
No primeiro momento, os participantes projetaram cenários utilizando os instrumentos 
“Análise Semântica” e “Polaridades” para projeção dos cenários. Neste primeiro 
momento, os cenários foram projetados sem a utilização do sistema com Inteligência 
Artificial.

Já no segundo momento, os cenários eram projetados com a contribuição da 
Inteligência Artificial. De modo a testar também a contribuição da Inteligência Artificial 
em diferentes contextos, o primeiro workshop online projetou cenários para Shopping 



132

Center (Modelo de Negócio). Já no segundo workshop online, foram projetados cenários 
para o segmento de brinquedos (Produto). E no terceiro workshop online, os cenários 
desenvolvidos foram para a área de e-commerce (Serviço).

A seguir, serão descritos os resultados obtidos após a execução de cada um dos três 
workshops. 

4.3.1 WORKSHOP 1

O primeiro workshop online projetou cenários para Shopping Center com objetivo de 
identificar panoramas para a vertente de “Modelo de Negócio”.

Na sequência, serão apresentadas cada uma das etapas realizadas no primeiro 
momento (sem a utilização de Inteligência Artificial) e no segundo momento (com a 
utilização de Inteligência Artificial).

4.3.1.1 ANÁLISE SEMÂNTICA MOMENTO 1

O procedimento inicial realizado no workshop 1 online foi a coleta de duzentas palavras 
que tinham aderência com o tema “Shopping Center”. Estas duzentas palavras conforme 
a Figura 51, foram geradas integralmente pelos participantes do workshop e o processo 
para obtenção de todas elas levou trinta e seis minutos. 

 
Figura 51 – Análise semântica momento 1 – Workshop 1 

Fonte: Elaborado pelo autor.

RESULTADOS
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Na sequência, serão apresentadas cada uma das etapas realizadas no primeiro 
momento (sem a utilização de Inteligência Artificial) e no segundo momento (com a 
utilização de Inteligência Artificial).

4.3.1.2 PROJEÇÃO DE CENÁRIOS E MOODBOARD 
MOMENTO 1

Após a geração das duzentas palavras, os participantes do workshop 1 definiram as 
Polaridades, projetaram os Cenários e desenvolveram os Moodboards tendo como 
resultado as informações apresentadas na Figura 52. Este processo como um todo levou 
vinte e sete minutos.  

Todavia, faz-se necessário ressaltar que o objetivo do workshop não era avaliar que 
cenários seriam projetados e nem a qualidade dos mesmos, mas sim comparar o processo 
utilizando Inteligência Artificial com o processo sem a utilização da tecnologia.

Figura 52 –  Projeção de cenários e moodboard sem Inteligência Artificial – Workshop 1 
Fonte: Elaborado pelo autor.

4.3.1.3 PROJEÇÃO DE CENÁRIOS E MOODBOARD 
MOMENTO 2

Já no momento 2, o processo foi feito de forma análoga ao momento 1, entretanto 
com a utilização do sistema contendo Inteligência Artificial. Este processo no momento 
2 para geração de cenários utilizando o artefato digital com Inteligência Artificial contou 
com as mesmas etapas do momento 1, assim como os mesmos participantes e levou ao 
todo seis minutos. A seguir, na Figura 53, será apresentado o resultado da projeção de 
cenários com a utilização do sistema com Inteligência Artificial.
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Figura 53 –  Projeção de cenários e moodboard com Inteligência Artificial – Workshop 1 

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.3.2 WORKSHOP 2

O segundo workshop online contou com a presença de diferentes participantes em 
relação ao primeiro workshop e o objetivo foi projetar cenários para o segmento de 
Brinquedos visando identificar panoramas para a vertente de “Produtos”. 

Na sequência, serão apresentadas cada uma das etapas realizadas no primeiro 
momento (sem a utilização de Inteligência Artificial) e no segundo momento (com a 
utilização de Inteligência Artificial).

4.3.2.1 ANÁLISE SEMÂNTICA MOMENTO 1

O procedimento inicial realizado no workshop 2 online foi a coleta de duzentas palavras 
que tinham aderência com o tema “Brinquedos”. Estas duzentas palavras conforme a 
Figura 54, foram geradas integralmente pelos participantes do workshop e o processo 
para obtenção de todas elas levou trinta e nove minutos. 

RESULTADOS
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Figura 54 –  Análise semântica momento 1 – Worshop 2 
Fonte: Elaborado pelo autor.

4.3.1.3 PROJEÇÃO DE CENÁRIOS E MOODBOARD 
MOMENTO 2

Após a geração das duzentas palavras, os participantes do workshop 2 definiram as 
Polaridades, projetaram os Cenários e desenvolveram os Moodboards tendo como 
resultado as informações apresentadas na Figura 55. Este processo como um todo levou 
trinta e um minutos.  

Todavia, faz-se necessário ressaltar novamente que o objetivo do workshop não era 
avaliar que cenários seriam projetados e nem a qualidade dos mesmos, mas sim comparar 
o processo utilizando Inteligência Artificial com o processo sem a utilização da tecnologia.

Figura 55 –  Projeção de cenários e moodboard sem Inteligência Artificial - Worshop 2 
Fonte: Elaborado pelo autor.
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4.3.2.1 ANÁLISE SEMÂNTICA MOMENTO 1

No momento 2, o processo também foi feito de forma análoga ao momento 1, 
entretanto com a utilização do sistema contendo Inteligência Artificial. Este processo no 
momento 2 para geração de cenários utilizando o artefato digital com Inteligência Artificial 
contou com as mesmas etapas do momento 1, assim como os mesmos participantes e 
levou ao todo cinco minutos. A seguir, na Figura 56, será apresentado o resultado da 
projeção de cenários com a utilização do sistema contendo Inteligência Artificial.

Figura 56 – Projeção de cenários e moodboard com Inteligência Artificial - Worshop 2 
Fonte: Elaborado pelo autor.

4.3.3 WORKSHOP 3

O terceiro workshop online contou com a presença de diferentes participantes em 
relação ao primeiro workshop e o segundo workshop. O objetivo foi projetar cenários para 
o segmento de E-Commerce visando identificar cenários para a vertente de “Serviços”. 

Na sequência, serão apresentadas cada uma das etapas realizadas no primeiro 
momento (sem a utilização de Inteligência Artificial) e no segundo momento (com a 
utilização de Inteligência Artificial).

4.3.3.1 ANÁLISE SEMÂNTICA MOMENTO 1

O procedimento inicial realizado no workshop 3 online também foi a coleta de duzentas 
palavras que tinham aderência com o tema “E-Commerce”. Estas duzentas palavras 
conforme a Figura 57, foram geradas integralmente pelos participantes do workshop e o 
processo para obtenção de todas elas levou vinte e oito minutos. 

RESULTADOS
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Figura 57 –  Análise semântica momento 1 – Worshop 3 
Fonte: Elaborado pelo autor.

4.3.3.2 PROJEÇÃO DE CENÁRIOS E MOODBOARD 
MOMENTO 1

Após a geração das duzentas palavras, os participantes do workshop 3 definiram as 
Polaridades, projetaram os Cenários e desenvolveram os Moodboards tendo como 
resultado as informações apresentadas na Figura 58. Este processo como um todo levou 
vinte e seis minutos.  

Todavia, faz-se necessário ressaltar novamente que o objetivo do workshop não era 
avaliar que cenários seriam projetados e nem a qualidade dos mesmos, mas sim comparar 
o processo utilizando Inteligência Artificial com o processo sem a utilização da tecnologia.

 

 

 
 

Figura 58 –  Análise semântica momento 1 – Worshop 3 
Fonte: Elaborado pelo autor.
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4.3.3.3 PROJEÇÃO DE CENÁRIOS E MOODBOARD 
MOMENTO 2

No momento 2, o processo também foi feito de forma análoga ao momento 1, entretanto 
com a utilização do sistema contendo Inteligência Artificial. Este processo no momento 
2 para geração de cenários utilizando o artefato digital com Inteligência Artificial contou 
com as mesmas etapas do momento 1, assim como os mesmos participantes e levou ao 
todo oito minutos. A seguir, na Figura 59, será apresentado o resultado da projeção de 
cenários com a utilização do sistema contendo Inteligência Artificial.

Figura 59 – Projeção de cenários e moodboard com Inteligência Artificial – Worshop 3 
Fonte: Elaborado pelo autor.

Posteriormente a realização dos três workshops, foi constatado que com sessenta 
de duas avaliações dos participantes, as informações coletadas saturaram em relação a 
proposta de integrar Inteligência Artificial na projeção de cenários.

Contudo, o objetivo de aplicar os respectivos workshops na Fase 3 nos três contextos 
mercadológicos, foi com o intuito de mensurar os feedbacks, tanto no campo científico, 
quanto no mercadológico dirimindo possíveis contaminações que poderiam ocorrer em 
um grupo muito homogêneo de segmento ou só de profissionais, ou também somente 
de alunos. Diante deste cenário, todos os workshops foram realizados com profissionais 
e alunos da Indústria Criativa de diversos segmentos com elementos humanos de um 
campo que possui experiências, capital cultural e capital intelectual com aderência ao 
tema objeto da presente pesquisa.

Por fim, de modo a resumir os três workshops, os mesmos contaram com dois 
momentos. O primeiro através da realização de uma atividade projetual contendo Análise 
Semântica, Polaridades e Projeção de Cenários, tendo a criatividade como fator operante, 
bem como utilizando-se apenas de interações, reflexões e raciocínios humanos.

RESULTADOS
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E um segundo momento com a realização de uma atividade projetual contendo Análise 
Semântica, Polaridades e Projeção de Cenários através do sistema contendo Inteligência 
Artificial.

Ao final dos dois momentos nos três workshops, foi aplicado um questionário semi-
estruturado com o objetivo de avaliar com todos os participantes as contribuições da 
Inteligência Artificial na projeção de cenários a partir da Pesquisa Conceitual pela lente 
do Design entre processos que tem a criatividade como fator operante e processos que 
a tecnologia faz a facilitação dos mesmos.

Além do autor da presente pesquisa e com objetivo de fazer reflexões e análises com 
mais acurácia em relação aos resultados dos três workshops da Fase 3, foi formado 
também um comitê externo composto por um Engenheiro de Controle e Automação, um 
Mestre em Ciências da Computação e uma Mestre em Design Estratégico. Este comitê 
formato por integrantes com notório saber no objeto de pesquisa do presente estudo, 
contribuiu em todas as análises dos resultados. Deste modo, as análises não se resumiram 
na reflexão de apenas uma pessoa (autor), mas sim através de quatro humanos com 
propriedade para avaliar presente projeto de pequisa.

A seguir (Tabela 5), um resumo com os resultados dos três workshops da Fase 3 para 
que as informações obtidas sirvam de conexão com as avaliações do próximo capítulo 
(Fase 4 – Análises):

Tabela 5 – Resumo dos três workshops da Fase 3 
Fonte: Elaborado pelo autor.

4.4 FASE 4:  ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS
Foi nesta fase onde ocorreram as análises dos dados coletados nos três workshops 

descritos anteriormente possibilitando avaliar os pontos positivos, neutros e negativos 
com a integração da Inteligência Artificial ao Design. Foi possível também, perceber as 
evidências teóricas e práticas de ganhos do design com o objeto de pesquisa, bem como 
detalhar o que o designer ganha e perde quando não usa Inteligência Artificial.

A seguir, na Tabela 6, constam as avaliações dos sessenta e dois participantes nos 
três workshops que responderam aos questionários semi-estruturados em relação ao 
dispositivo de Inteligência Artificial para automatizar procedimentos de construção de 
cenários de Design Estratégico.

SEGMENTO 
ANALISADO

TOTAISWORKSHOP 3WORKSHOP 2WORKSHOP 1

E-COMMERCESHOPPING
CENTER BRINQUEDOS

PARTICIPANTES 22

36

27

63

6

19

39

31

70

5

21

28

26

54

8

62

TEMPO ANÁLISE SEMÂNTICA  
MOMENTO 1 (EM MINUTOS)

TEMPO CENÁRIOS E MOODBOARD 
MOMENTO 1 (EM MINUTOS)

TEMPO TOTAL MOMENTO 1  
(EM MINUTOS)

TEMPO TOTAL MOMENTO 2 
(EM MINUTOS)
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PRINCIPAIS 
DIFERENÇAS 
DO PROCESSO 
AUTOMATIZADO 
EM RELAÇÃO 
AO PROCESSO 
ANALÓGICO?

QUAIS 
EXPERIÊNCIAS 
PROJETUAIS 
O PROCESSO 
AUTOMATIZADO 
GERA? 

QUAIS OS 
BENEFÍCIOS 
FUNCIONAIS QUE 
O PROCESSO 
AUTOMATIZADO 
GERA?

QUAIS DECISÕES 
VOCÊ TOMARIA A 
PARTIR DA ETAPA 
DE “ANÁLISE 
SEMÂNTICA” (ETAPA 
1) DO PROCESSO 
AUTOMATIZADO?

QUAIS DECISÕES 
VOCÊ TOMARIA A 
PARTIR DA ETAPA 
DE “POLARIDADES” 
(ETAPA 2) DO 
PROCESSO 
AUTOMATIZADO? 

QUAIS DECISÕES 
VOCÊ TOMARIA A 
PARTIR DA ETAPA 
DE “MOODBOARD” 
(ETAPA 3) DO 
PROCESSO 
AUTOMATIZADO?

A PARTIR DA EXPERIÊNCIA 
DE PROCESSO PROJETUAL 
AUTOMATIZADO, 
QUAIS SÃO SUAS 
CONSIDERAÇÕES 
(POSITIVAS, NEUTRAS E 
NEGATIVAS)?

Maior agilidade

Mais economia 
de tempo

Mais 
velocidade 
para 
elaboração de 
projetos

Assertividade

Amplitude de 
informações

Mais rapidez

Múltiplas 
possibilidades 
de análises em 
rede

Mais análises 
matriciais

Maior inovação

Menor tempo

Redução de 
tempo

Maior 
visibilidade 
de dados e 
informações

Maior 
praticidade

Desenhar 
estratégias para 
as empresas

Elaborar ações 
com mais 
acuracidade

Localidades de 
onde executar 
o projeto

Quando 
executar um 
projeto

Período para 
executar um 
projeto

Duração de um 
projeto

Analisar pontos 
positivos e 
negativos de 
cada cenários

Definição dos 
cenários mais 
adequadas 
com os 
objetivos

Empatizar

Análise preliminar 
dos cenários 
que podem ser 
construídos

Planejamento de 
cenários

Análise de 
cenários possiveis

Elaborar planos 
de ação mais 
assertivos

Novos insights 
e também a 
confirmação de 
aspectos que 
imaginamos.

Resolve 
curiosidades

Acelera alguns 
processos

Ampliação do 
conhecimento

Maior 
abrangência

Economia de 
tempo

Inteligência 
colaborativa

Tecnológicas

Novos 
aprendizados

Inovação

Muito mais 
informações em 
pouco tempo

Maior qualidade 
nos resultados

Provação 
de teses 
preliminares

Desenhar 
estratégias para 
as empresas

Elaborar ações 
com mais 
acuracidade

Que produtos 
focar

Que serviços 
focar

Que estratégia 
escolher

Que caminho(s) 
seguir

Revisar 
estratétigias 
anteriores

Reconsiderar 
caminhos

Avaliar 
processos 
estabelecidos

Previsão dos 
impactos de 
cada ação

Análise do efeito 
contrário de 
cada tomada de 
decisão

Análise das 
problemáticas

Elaborar planos 
de ação mais 
assertivos

Economia de 
recursos

Facilitação de 
equipes

Mais confiança no 
desenvolvimento 
de projetos

Versatilidade 
nas opções 
mercadológicas

Maior 
assertividade nas 
análises

Maior 
assertividade 
na resolução de 
problemas

Maior 
abrangência nas 
análises

Maior 
abrangência para 
os processos 
projetuais

Mais agilidade 
para as equipes 
projetarem

Pensamento 
analítico

Redução de 
falhas humanas

Maior agilidade 
nos processos

Otimimzação 
de tempo

Confirmação 
das estratégias 
a serem 
adotadas

Análise do 
tom de 
comunicação

Desenvolvimento 
de personas

Ajuste no 
planejamento 
estratégico da 
empresa

Remodelação no 
cenário atual da 
empresa

Processos de 
ideação

Desenvolvimento 
de protótipos

Avaliação de 
processos

Avaliação de 
objetivos

Realinhamento 
de processos

Realinhamento 
de objetivos

Elementos de 
design

Desenvolvimento 
de “Planos B” 
a partir das 
possibilidades 
desenhadas

Somente 
positivas

Possibilidade 
de maior 
agilidade nos 
processos 
projetuais

Maior 
acuracidade na 
obtenção das 
respostas

Possibilidade de 
complementações 
abrangentes para 
o processo criativo

Viabilização de 
obtenção de 
mais dados

Possibilidade 
de análises com 
mais informações

Mais agilidade 
aos processos de 
projeto

A automação 
está aí para nos 
ajudar

A tecnologia 
torna os 
processos mais 
ágeis

A Inteligência 
Artificial facilita 
as nossas vidas

Contribui para 
focarmos mais

Contribui para 
focarmos de 
forma mais 
assertiva

Muito positivas

RESULTADOS



141

0 D    51GN N4     R4 D05 4LG0R1TM05    .0      E E E

PRINCIPAIS 
DIFERENÇAS 
DO PROCESSO 
AUTOMATIZADO 
EM RELAÇÃO 
AO PROCESSO 
ANALÓGICO?

QUAIS 
EXPERIÊNCIAS 
PROJETUAIS 
O PROCESSO 
AUTOMATIZADO 
GERA? 

QUAIS OS 
BENEFÍCIOS 
FUNCIONAIS QUE 
O PROCESSO 
AUTOMATIZADO 
GERA?

QUAIS DECISÕES 
VOCÊ TOMARIA A 
PARTIR DA ETAPA 
DE “ANÁLISE 
SEMÂNTICA” (ETAPA 
1) DO PROCESSO 
AUTOMATIZADO?

QUAIS DECISÕES 
VOCÊ TOMARIA A 
PARTIR DA ETAPA 
DE “POLARIDADES” 
(ETAPA 2) DO 
PROCESSO 
AUTOMATIZADO? 

QUAIS DECISÕES 
VOCÊ TOMARIA A 
PARTIR DA ETAPA 
DE “MOODBOARD” 
(ETAPA 3) DO 
PROCESSO 
AUTOMATIZADO?

Digital x 
Analógico

Poupa trabalho

Diferentes 
fontes de 
informações

Maior 
atualização

Mais precisão

Mais amplitude 
de conceitos

Maior 
abrangência de 
dados

Maior 
automatização 
de processos

Possibilita 
mudança de 
paradigmas

Redução de 
custos

Maior 
diversidade de 
perspectivas

Poupa tempo

Avaliação 
de possiveis 
cenários

Escolha de 
tendências

Como evoluir 
em um projeto

Como adaptar 
um projeto

Elencar as 
verticais dos 
cenários 
por meio da 
clusterizacão

Tomaria a 
decisão de 
mudar as 
percepções

Avaliaria o sentido 
e o significados 
das palavras 
sugeridas pelo 
processo

Analises 
e seleção 
da maiores 
tendências

Analises 
e seleção 
da maiores 
tendências

Possibilidade 
de pensamento 
mais crítico 
sobre 
tendência 
globais

Brainstorming de 
aspectos funcionais, 
estéticos, logísticos 
e sensoriais de cada 
cenário, buscando 
uma identidade e 
memoriabilidade

Readequação 
de cenários

Ganhos de 
relevância

Mais 
velocidade

Mitigação de 
riscos

Otimização de 
tempo

Maior 
autonomia nos 
processos

Processo de 
projeto menos 
dispendioso

Permite investir 
mais energia 
e tempo nas 
decisões 
humanizadas

Mais foco no 
pensamento 
crítico

Menor custo

Melhor 
elucidação com 
informações 
globais

Melhor análise 
do contexto 
a cada 
informação

Maior 
inteligência

Criação de 
personas

Redirecionamento 
de projetos

Escolha de 
estilos

Como evoluir 
em um projeto

Abrir novas 
possibilidades 
de pesquisas

Validar as 
principais 
polaridades e 
elencá-las para 
a projeção do 
cenário.

Identificar 
com mais 
assertividade as 
polaridades 

Validaria o 
sentido e o 
significado das 
polaridades

Buscar opostos 
que fazem 
sentido para o 
meu cenário

Estudar 
diferentes 
comportamentos 
possíveis dentro 
do cenário

Exploração 
(seleção seletiva) 
do conjunto 
união das 
polaridades 
selecionadas

Melhoria de 
processos

Desenvolvimento 
de capacidade 
cognitiva

Mais precisão 
na obtenção 
de resultados

Minimiza o 
tempo de 
desenvolvimento

Gera mais 
abrangência do 
processo

Posibilita 
informações mais 
fidedignas

Automatizaçao 
de processos 
sem depender de 
material humano

Amplificação das 
conexões com 
bases de dados 
relevantes

Gestão do tempo 
otimizada

Maior nível de 
informação

Aumento da 
capacidade 
criativa

Facilidade 
de acesso à 
informação

Mais 
praticidade

Clarificação de 
possibilidades

Rever os 
processos de 
desenvolvimento 
dos projetos

Gerenciar as 
evoluções dos 
projetos

Validar as 
imagens 
selecionadas

Elencar as 
principais 
selecionadas 
para a 
contextualização 
do cenário 
estratégico

Passaria a usar 
referencias mais 
assertivas com 
base no que o 
publico já usa e 
espera

Aprofundaria a 
busca contextual 
dos conteúdos 
de onde saíram 
as imagens

Encontrar o 
significado por 
trás das imagens 

Contemplação 
do resultado

Ilustrar o público 
alvo, quais 
atividades são 
buscadas, quais 
imagens trazem 
à memória o 
cenário estudado

Questionar se 
atingiu o objetivo 
ou em que 
etapa pode-se 
melhorar

Avaliar as etapas 
do projeto

Possibilita 
tomar melhores 
decisões

Diminui a 
angústia de não 
termos certeza 
de estarmos 
trabalhando com 
dados suficientes

Uma 
ferramenta 
que auxilia no 
planejamento

Uma ferramenta 
que contribui 
na tomada de 
decisão

Uma ferramenta 
que ajuda no 
gerenciamento 
dos negócios

Ferramenta 
simples e prática

De fácil e 
relevante 
aplicabilidade no 
dia a dia

Boa ferramenta 
para auxiliar no 
processo de 
design

O aspecto objetivo 
e facilitador de 
apoio à tomada de 
decisões

Extremamente 
relevante para 
o contexto 
mercadológico 
atual

Compactua 
para o ganho 
de velocidade, 
abrangência e 
relevância durante 
a projeção 
de cenários 
estratégicos

Gostei muito 
da ferramenta

A PARTIR DA EXPERIÊNCIA 
DE PROCESSO PROJETUAL 
AUTOMATIZADO, 
QUAIS SÃO SUAS 
CONSIDERAÇÕES 
(POSITIVAS, NEUTRAS E 
NEGATIVAS)?
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PRINCIPAIS 
DIFERENÇAS 
DO PROCESSO 
AUTOMATIZADO 
EM RELAÇÃO 
AO PROCESSO 
ANALÓGICO?

QUAIS 
EXPERIÊNCIAS 
PROJETUAIS 
O PROCESSO 
AUTOMATIZADO 
GERA? 

QUAIS OS 
BENEFÍCIOS 
FUNCIONAIS QUE 
O PROCESSO 
AUTOMATIZADO 
GERA?

QUAIS DECISÕES 
VOCÊ TOMARIA A 
PARTIR DA ETAPA 
DE “ANÁLISE 
SEMÂNTICA” (ETAPA 
1) DO PROCESSO 
AUTOMATIZADO?

QUAIS DECISÕES 
VOCÊ TOMARIA A 
PARTIR DA ETAPA 
DE “POLARIDADES” 
(ETAPA 2) DO 
PROCESSO 
AUTOMATIZADO? 

QUAIS DECISÕES 
VOCÊ TOMARIA A 
PARTIR DA ETAPA 
DE “MOODBOARD” 
(ETAPA 3) DO 
PROCESSO 
AUTOMATIZADO?

A PARTIR DA EXPERIÊNCIA 
DE PROCESSO PROJETUAL 
AUTOMATIZADO, 
QUAIS SÃO SUAS 
CONSIDERAÇÕES 
(POSITIVAS, NEUTRAS E 
NEGATIVAS)?

Mais acurácia

Maior nível de 
detalhamento

Maior nível de 
informação 
(local x global)

Mais preciso e 
exato

Pemirte maior 
variação no nível 
das interações 
humanas

Análise de 
uma maior 
quantidade de 
informações

Maior 
velocidade de 
reposta

Mais 
imparcialidade

Menos tempo 
de projeto

Analisar e escolher 
as palavras com 
maior valor e 
relevantes para o 
moodboard

Escolher as palavras 
para cada quadrante 
com bastante 
cautela, uma vez que 
algumas servem para 
mais de um deles

Mais agilidade 
e melhor 
visibilidade 
como um todo

Não me restringir 
a fatores tão 
lógicos, para 
oportunizar a 
criatividade

Existem inúmeras 
possibilidades 
para desenvolver 
um projeto para 
uma empresa

Possibilita 
organizar 
planos com 
base em 
pontos de vista 
diferenciados 
da de um 
profissional 
analógico

Avaliaria se 
nossas ideias 
iniciais estão 
alinhadas

Definir o contexto

Definir as 
características 
principais que o 
projeto precisa 
atender

Maior agilidade 
na geração de 
moodboards 
de um mesmo 
assunto

Maior valor 
de analise 
semântica, 
sem opiniões 
parciais

Maior 
sintetização de 
dados

Menor custo

Mais rapidez

Maior clareza 
dos dados 
a serem 
trabalhados 

Maior 
confiança e 
diversidade

Trás uma 
análise mais 
abrangente das 
possibilidades

Informações 
mais facilitadas 
reduzindo erros 
e problemas 
relacionados 
a falha de 
comunicação

Escolher tags 
intermediarias de 
cada quadrante, 
para incrementar o 
foco do moodboard 
e corrigir, alterar ou 
reposicionar os polos 
para que se atinja um 
melhor resultado

Avaliar se não há 
tendências ocultas 
e talvez melhores 
para convergência 
de cenários

Escolher as 
polaridades mais 
relevantes de forma 
não redundante, 
fazendo o máximo 
para explorar as 
mais variadas 
nuances do pojeto 

Estabeleceria 
o alicerce 
das possíveis 
alternativas de 
projetos

Buscaria 
cenários mais 
visíveis e 
significativos

Me perimitira 
tomar a 
decisão 
de quem 
continuaria na 
empresa

Avaliaria novos 
insights

Identificar onde 
estamos

Avaliar para onde 
devemos seguir 
com um projeto

Diminuição 
do processo 
operacional

Resultados 
mais rápidos

Redução das 
opiniões parciais

Ganho de tempo

Maior qualidade 
na interpretação 
dos dados

Diminuição de 
custos

Visão mais ampla 
de alternativas

Mais 
oportunidades 
para o 
desenvolvimento

Diminui tempo 
de produção

Avaliar a 
possibilidade da 
geração de outros 
moodboards, já que 
com a base de dados 
pronta o processo 
de gerar um novo 
moodboard se torna 
muito rápida e ágil

Focaria em 
um dos 
quadrantes para 
desenvolvimento 
de melhorias

Fomentar a 
interação no 
questionamento 
dos resultados 
para ajudar a gerar 
críticas e ajudar na 
convergência de 
cenários

Avaliaria o grau 
de dificuldade 
para efetuar o 
projeto

Buscaria visualizar 
novos possíveis 
cenários

Usaria as 
imagens para 
representar o que 
desejamos em 
uma campanha 
de comunicação 
interna e externa

Avaliaria se 
estamos no 
caminha certo ou 
se teríamos que 
fazer grandes 
mudanças

Capaz de 
apresentar 
uma visão 
mais holística, 
facilitando o 
entendimento do 
cenário

Avaliar quais 
são os requisitos 
principais para 
um projeto

A busca dos 
significados

A relação 
semântica com 
o resultado das 
pesquisas por 
videos realizadas 
pelos usuários

Imprime 
características de 
regionalidade e 
de personalidade 
que podem ser 
muito úteis na 
definição de perfis 
de usuários e 
consumidores

Artefato 
espetacular

A automatização do 
processo permite 
uma análise mais 
acurada e, ao mesmo 
tempo, menos 
dispendiosa do 
objeto de estudo

Como o 
resultado é 
mais ágil, vários 
cenários podem 
ser testados em 
poucos minutos

 Em um cenário 
de predição a 
quantidade (e 
variedade) de 
informação torna 
o resultado menos 
tendencioso pelo 
conhecimento\
condição local

Reduz a 
interação 
humana que 
tem um valor 
importante

Vários cenários 
podem ser 
montados em 
poucos minutos 
pela agilidade 
que o processo 
automatizado gera

RESULTADOS
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PRINCIPAIS 
DIFERENÇAS 
DO PROCESSO 
AUTOMATIZADO 
EM RELAÇÃO 
AO PROCESSO 
ANALÓGICO?

QUAIS 
EXPERIÊNCIAS 
PROJETUAIS 
O PROCESSO 
AUTOMATIZADO 
GERA? 

QUAIS OS 
BENEFÍCIOS 
FUNCIONAIS QUE 
O PROCESSO 
AUTOMATIZADO 
GERA?

QUAIS DECISÕES 
VOCÊ TOMARIA A 
PARTIR DA ETAPA 
DE “ANÁLISE 
SEMÂNTICA” (ETAPA 
1) DO PROCESSO 
AUTOMATIZADO?

QUAIS DECISÕES 
VOCÊ TOMARIA A 
PARTIR DA ETAPA 
DE “POLARIDADES” 
(ETAPA 2) DO 
PROCESSO 
AUTOMATIZADO? 

QUAIS DECISÕES 
VOCÊ TOMARIA A 
PARTIR DA ETAPA 
DE “MOODBOARD” 
(ETAPA 3) DO 
PROCESSO 
AUTOMATIZADO?

Mais facilidades

Facilita na 
compreensão 
da 
complexidade 
dos problemas

Possibilita maior 
variedade dos 
resultados e mais 
profundidade 
nos processos

Promove a 
facilidade 
do acesso a 
informação

Enquanto o 
analógico analisa 
conforme nossa 
bagagem de 
ideias/reflexões, 
o automatizado 
é mais amplo no 
campo virtual da 
internet

Menos tempo 
de resposta

Tempo melhor 
utilizado

Menos 
custos com 
profissionais

Avaliação da 
maior quantidade 
possível de 
palavras que se 
relacionam com 
minha pesquisa

Analisar quais 
palavras 
relacionadas com 
a minha pesquisa 
mais aparecem e 
o porque

Procuraria 
considerar 
atentamente 
todas as palavras 
que apareceram

Extrairía o 
melhor para o 
meu projeto

Tomaria a decisão 
de analisar 
cuidadosamente 
as palavras que 
apareceram para 
identificar se 
não houveram 
acontecimentos 
únicos que elevaram 
aquela palavra 
naquele assunto

Avaliaria se 
existe algum 
tipo de viés

Tentaria selecionar 
e excluir os termos 
que entrariam 
na pesquisa 
por conta de 
viralizações e que 
na verdade pouco 
falam sobre o 
tema da pesquisa

Sem o auxílio 
da Inteligência 
Artificial, a análise 
de viéses é muito 
mais complexa

Criatividade 
para entender o 
projeto e o seu 
objetivo, de uma 
forma não antes 
abordada

Mais fontes de 
referências

Possibilita projetar 
rapidamente 
diferentes 
cenários e fazer 
testes 

Possibilita 
colocar em 
prática de 
forma mais 
rápida os 
cenários 
escolhidos 

Um melhor 
gestão de 
processos 
empresariais

Mais 
produtividade

Traz resultados 
que levaríamos 
muito tempo ou 
precisaríamos de 
muitas cabeças 
para pensar 
(se tratando de 
ponto de vista)

Melhor avaliação 
das fontes que 
o processo 
automatizado 
busca

Buscaria a maior 
quantidade 
de diferentes 
espectros 
opostos

Designaria onde 
cada palavra se 
encaixaria dentro 
de cada espectro 
espectro para tomar 
as melhores decisões 
a cerca dos objetios 
de pesquisa

Refletiria 
profundamente e 
detalhadamente 
sobre as polaridades 
que surgiram. 
Com a ajuda da 
Inteligência Artificial, 
sobra mais tempo 
para estas análises

Analisaria o 
que causa cada 
uma delas

Analisaria o 
que poderia 
ser feito para 
atender a todas 
na medida do 
possível

Checaria a 
corerência das 
polarizações

Diferentes 
agrupamentos 
por objetivos 
de pesquisa

Tomaria a decisão 
de pensar no 
grupo de palavras 
que faria sentido 
na análise, 
corroborando 
para uma projeção 
coesa

Menos custos 
com mão de 
obra

A visibilidade 
se torna mais 
palpável, por 
incrível que 
pareça

O processo 
automatizado 
veio para mostrar 
como a IA 
pode ajudar de 
projetos simples 
até complexos

Visão mais 
holística

Melhora na 
aquisição de 
dados 

Poupa muito 
trabalho

Maior segurança 
em relação ao 
que está sendo 
avaliado

O que levaríamos 
horas ou 
dias fazendo 
manualmente, 
a Inteligência 
Artifiial faz em 
minutos

Descobrir, olhando 
as fotos geradas 
no moodboard, se 
aquilo que eu recebi 
de informação faz 
sentido ou não para 
os espectros que 
elas estão

Procuraria buscar 
uma maneira 
de aplicar cada 
um de forma 
organizada

Avaliaria formas 
para que nenhum 
público perca seu 
espaço

Tomaria a 
decisão de 
identificar 
qual a melhor 
oportunidade 
daquelas 
que foram 
encontradas

Cortaria os posts 
que não me 
interessassem 
como mensagens 
motivacionais 
e etc

Checaria os 
caminhos para me 
certificar que eles 
são relevantes e de 
fato se encaixam 
com a análise

Clusterização 
de conceitos 
criativos

Faria as decisões 
cabíveis com 
minha equipe 
sobre como 
partir dali

Possibilita um 
estudo global muito 
mais abrangente e  
com maior nível de 
informação, livre dos 
“pré-conceitos” do 
humano

 Com a base de 
dados coletada, 
o processo se 
torna muito mais 
pratico e ágil, o que 
possibilita, também, 
o estudo de mais 
cenários em menos 
tempo

Extremamente 
positivas! 
Embora seja 
um processo 
tecnológico, 
possibilita um 
ótimo processo 
de agregação 
humana

Sensacional 
visto que hoje o 
mundo demanda 
cada vez mais “o 
agora”

Como possibilita 
muitas opções, 
é necessário ter 
cuidado para 
não desviar do 
foco inicial

Muito potencial 
de estimular a 
inovação

O processo 
automatizado, 
traz um modo de 
trabalho mais ágil 
e assertivo para o 
projeto

 A quantidade 
de novas 
referências gerada 
pelo processo 
automatizado 
pode trazer muitos 
insights e melhorias 
no projeto

A PARTIR DA EXPERIÊNCIA 
DE PROCESSO PROJETUAL 
AUTOMATIZADO, 
QUAIS SÃO SUAS 
CONSIDERAÇÕES 
(POSITIVAS, NEUTRAS E 
NEGATIVAS)?
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PRINCIPAIS 
DIFERENÇAS 
DO PROCESSO 
AUTOMATIZADO 
EM RELAÇÃO 
AO PROCESSO 
ANALÓGICO?

QUAIS 
EXPERIÊNCIAS 
PROJETUAIS 
O PROCESSO 
AUTOMATIZADO 
GERA? 

QUAIS OS 
BENEFÍCIOS 
FUNCIONAIS QUE 
O PROCESSO 
AUTOMATIZADO 
GERA?

QUAIS DECISÕES 
VOCÊ TOMARIA A 
PARTIR DA ETAPA 
DE “ANÁLISE 
SEMÂNTICA” (ETAPA 
1) DO PROCESSO 
AUTOMATIZADO?

QUAIS DECISÕES 
VOCÊ TOMARIA A 
PARTIR DA ETAPA 
DE “POLARIDADES” 
(ETAPA 2) DO 
PROCESSO 
AUTOMATIZADO? 

QUAIS DECISÕES 
VOCÊ TOMARIA A 
PARTIR DA ETAPA 
DE “MOODBOARD” 
(ETAPA 3) DO 
PROCESSO 
AUTOMATIZADO?

A PARTIR DA EXPERIÊNCIA 
DE PROCESSO PROJETUAL 
AUTOMATIZADO, 
QUAIS SÃO SUAS 
CONSIDERAÇÕES 
(POSITIVAS, NEUTRAS E 
NEGATIVAS)?

Maior fonte de 
dados

Mais 
referências

Mais simples

Menos chances 
de erros

Gera menos 
trabalho 
do que o 
analógico 

Envolve 
internet 
e novas 
tecnologias

Facilidade e 
segurança para 
a tomada de 
decisão que 
o processo 
automatizado 
pode 
proporcionar

Agrupamentos 
por objetivos 
estratégicos

Contrapor a prórpria 
análise semântica 
com os objetivos 
estratégicos da 
organização e de 
um eventual projeto 
para “direcionar” os 
cenários à realidade 
da empresa e do 
mercado que se 
destina

Permitiria avaliar 
os dados obtidos 
para serem 
lapidados/
analisados/
minerados para 
trazer informações 
consistentes

Permitiria uma 
integração 
maior e mais 
rápida ao design 
de produtos 
e sistemas de 
produto+serviços

Tomaria decisões 
mais seguras pelo 
fato de que com 
a IA, temos muito 
mais dados para 
avaliar do que em 
processos só com 
humnos que só 
possuem bagagens 
pessoais para 
qualquer processo

Reduz a possibilidade 
de, dependendo 
da pessoa que 
está realizando a 
atividade, poder 
haver desatualização 
dos termos obtidos

Possibilita evoluir 
no processo porque 
o sistema com IA 
traz o que está nos 
“trendings topics” do 
assunto debatido, de 
uma grande massa de 
informação que pode 
abranger inúmeras 
bases informacionais

Magnitude da 
quantidade de 
palavras e as 
correlações entre o 
assunto procurado 
e os assuntos mais 
comentados do 
momento

Coloca a equipe 
em contato com 
o que pessoas 
de fora da 
equipe pensam 
com relação 
ao projeto ou 
produto sondado

Por ter uma 
base de dados 
muito maior 
dá mais tempo 
para ajustes no 
projeto

Por ser mais 
rápido dá mais 
tempo para o 
polimento do 
projeto deixando 
os humanos com 
mais tempo para 
outras atividades
 

Permite 
expertise em 
diversas areas

Projeções 
relevantes para 
o futuro

Percepções 
humanizadas

Pensaria mais 
estrategicamente 
sobre quais são 
as polaridades 
necessárias

Após definidas 
as polaridades 
corretamente, 
acredito que 
os quadrantes 
resultantes podem 
realmente levar aos 
cenários desejados/
possíveis

Facilitaria a 
integração dos 
profissionais de 
data science com 
designers

Observaria as 
questões éticas e 
legais que estão 
em constante 
mudança

Com base na grande 
quantidade de 
dados consistentes, 
é possível fazer uma 
reflexão das melhores 
e mais conscientes 
formas de estimular 
o consumo e ainda 
buscar outras formas 
de inclusive não 
estimular o consumo

Tomaria decisões 
mais seguira 
com a influência 
integrada da IA e 
do participante no 
levantamento dos 
termos, já que a IA 
trará termos que 
talvez o pesquisador 
sequer cogita

Filtraria e analisaria 
as informações 
que o sistema 
automatizado nos 
apresenta levando 
em consideração 
que muitas podem 
não ser úteis ao 
processo

No processo com 
IA sabe-se o que 
se está falando 
a respeito do 
tema em termos 
proporcionais 
e mensuráveis, 
enquanto que o 
analógico traz o 
repertório pessoal

Gera uma base 
maior de opiniões

Possibilidade de 
relatórios mais 
consistentes

É capaz de 
realizar projeções 
mais baseadas 
no pensamento 
do público alvo 
e da população 
em geral que fala 
sobre os assuntos 
pertinentes ao 
projeto

Permite maior 
agilidade de 
respostas

Possibilita 
mais dados de 
opiniões pessoas 
e reais

 Possibilita ter uma 
equipe dezenas de 
vezes maior tendo 
a consciência que 
suas visões sobre o 
tópico tem grandes 
chances de serem 
relevantes

Custo x benefício de 
oferta a demanda

Que façam sentindo 
as polaridades 
escolhidas 

Avaliaria a 
primeira etapa 
para dar 
início a algum 
metaprojeto ou 
projeto mesmo

Permitira 
delimitar o DNA

Permitiria gerar 
um guide visual

Desenvolveria 
o “plano de 
voo” para a 
comunicação, 
para as ações 
táticas e 
operacionais que 
virão a seguir

Permitira escolher 
cenários a partir 
de experiências 
de novas teorias 
e termos que no 
método analógico, 
não haveríamos 
pensado 
provavelmente

Nossas mentes são 
muito singulares 
e cada uma com 
uma bagagem e 
um formato. Para a 
elaboração de um 
projeto, considero 
fundamental que seja 
composto por diversas 
pessoas com pontos 
de vistas diferentes. E o 
processo automatizado 
é um plus muito 
interessante a ser 
considerado

Gostei muito do 
processo

Achei genial do 
início ao fim a 
forma como é 
trabalhado

Fiquei encantada 
por termos 
começados 
com dezenas de 
palavras soltas 
e terminado 
projetando 
diversas 
realidades 
possíveis

Totalmente 
positivas

Gostei do processo

Acredito que é 
muito interessante e 
pode ser usado sim, 
se, dado o tempo 
para refinamento 
do algoritmo ou 
recebendo um pente 
fino da equipe que 
o usa

RESULTADOS
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PRINCIPAIS 
DIFERENÇAS 
DO PROCESSO 
AUTOMATIZADO 
EM RELAÇÃO 
AO PROCESSO 
ANALÓGICO?

QUAIS 
EXPERIÊNCIAS 
PROJETUAIS 
O PROCESSO 
AUTOMATIZADO 
GERA? 

QUAIS OS 
BENEFÍCIOS 
FUNCIONAIS QUE 
O PROCESSO 
AUTOMATIZADO 
GERA?

QUAIS DECISÕES 
VOCÊ TOMARIA A 
PARTIR DA ETAPA 
DE “ANÁLISE 
SEMÂNTICA” (ETAPA 
1) DO PROCESSO 
AUTOMATIZADO?

QUAIS DECISÕES 
VOCÊ TOMARIA A 
PARTIR DA ETAPA 
DE “POLARIDADES” 
(ETAPA 2) DO 
PROCESSO 
AUTOMATIZADO? 

QUAIS DECISÕES 
VOCÊ TOMARIA A 
PARTIR DA ETAPA 
DE “MOODBOARD” 
(ETAPA 3) DO 
PROCESSO 
AUTOMATIZADO?

Mais 
confiabilidade

Mais clareza

Enquanto o 
analógico 
depende da 
capacidade de 
observação e 
raciocínio dos 
projetistas, o 
automatizado 
trabalha 
automaticamente

O processo 
automatizado 
é muito mais 
rápido

A base de 
formação 
do projeto 
automático é 
muito maior

Mais 
dinamicidade

Por ser um 
processo mais ágil, 
permite menor 
trabalho manual 
e maior reflexão 
sobre o tema que 
se está refletindo

Permitiria maior 
agilidade, menos 
tempo de 
processo, menor 
chance de erros e 
maior tempo para 
a reflexão sobre o 
assunto

É possível 
identificar 
as maiores 
interconexões 
entre os termos 
e o grau de 
citação entre 
eles, com isso 
identificar, qual 
tem maior peso 
em determinado 
assunto

Passei a acreditar 
mais na IA, pois 
foi surpreendente 
ver as diversas 
possibilidades 
de cenários 
que podem ser 
gerados a partir 
de um processo 
automatizado

Destacaria 
algumas palavras-
chave da análise 
que tivessem 
a ver com o 
planejamento 
estratégico da 
empresa e faria 
novas buscas

Permite tomar 
decisões com 
base em milhares 
de cenários 
possíveis de 
serem gerados. 
Até me frustrei 
um pouco por 
não ter pensado 
em palavras tão 
óbvias, como 
algumas que 
apareceram.

Complementações 
dos humanos com 
as máquinas

Gera respostas 
do passado e 
do presente 
mais assertivas 
para projeções 
futuras

Uma 
complementação 
ao processo 
analógico

Múltiplas 
possibilidade 
de argumentar 
e comprovar 
certas decisões 
em cima dos 
dados mais 
consistentes

Possibilitade 
filtragem/análise 
dos dados para 
gerar informação 
que dão suporte 
a decisões 
com maior 
assertividade

Um facilitador 
de novas 
pesquisas

Identificar 
cenários futuros, e 
identificar também 
pontos em que 
há a necessidade 
de intervenção de 
diversas formas

A partir de 
diversos cenários 
desenvolvidos 
com auxilio da IA e 
cruzando com outros 
tipos de pesquisas 
de tendências, 
podemos obter 
ótimos cenários

O processo 
automatizado 
contribui como 
mais uma fonte 
de muitos dados 
e, as vezes, 
informações, 
os quais o ser 
humano não é 
capaz de captar 
e processar tão 
rapidamente

Pode agilizar as 
etapas, mas precisa 
de uma limpeza de 
forma a retirar fontes 
que não sejam 
confiáveis ou que 
não correspondam 
ao objetivo da 
pesquisa

 

Avaliaria se as 
palavras dos 
quadrantes fazem 
sentido, podendo 
adicionar ou retirar 
algumas

Ao refletir sobre 
as duas soluções, 
ficou claro que a 
máquina (ainda!) 
pode não ser 
capaz de fazer 
conexões super 
criativas e utilizar 
o passado para 
projetar futuros 
tão bons em 
alguns casos

Enquanto 
no processo 
analógico a base 
é o background 
da equipe 
envolvida, com IA 
são os dados

Com IA é possível 
processar uma 
quantidade 
de dados em 
um período de 
tempo impossível 
para os humanos

Mais acuracidade 
na identifiação de 
perfis

Agilizar uma 
pesquisa prévia 
sobre os temas

Mensurar o que 
e quanto tem se 
“falado” sobre 
um determinado 
assunto

Mostra muito mais 
o que envolve 
um tema do que 
a capacidade 
humana pode 
enxergar

A partir do 
moodboard, é 
possível tomar as 
decisões de que 
caminho(s) o(s) 
projeto(s) pode(m) 
seguir 

Indica pontos 
onde deve-se 
aprofundar

Tomaria decisõe 
com base em 
cenários mais 
criativos com a 
integração do 
humano com 
a IA

Avaliaria se as 
imagens dos 
quadrantes 
fazem sentido, 
podendo 
adicionar ou 
retirar algumas

Tomaria decisões 
mais ágeis 
porque na 
maioria das vezes 
o ser humano é 
muito lento para 
gerar soluções

Aprendi que 
a máquina se 
baseia em dados 
e informações 
limitados (apenas 
nos que existem 
na rede), não 
contemplando 
o repertório 
pessoal, vivências, 
conhecimento, 
inteligência, 
sabedoria, únicos 
de cada ser

O processo 
com Inteligência 
Artificial 
complementa o 
processo criativo e 
vice-versa

Considero 
importante 
um processo 
automatizado 
que somado ao 
raciocínio do 
pesquisador, 
traz agilidade ao 
processo, permite 
maior reflexão.  

É necessário 
tomar cuidado 
levado em 
consideração 
que muitas coisas 
podem entrar nos 
resultados sem 
realmente serem 
relevantes para a 
pesquisa, como 
comentários, 
vídeos virais, etc.

Positivas, visto 
que permite 
uma dinâmica 
bem objetiva 
e com grande 
geração de 
conhecimentos 
de forma rápida

A abordagem 
abdutiva/criativa 
que o designer 
traz ao lidar com 
projetos faz com 
que ainda se vá 
muito além dos 
dados, mas eles 
podem dar apoio 
no processo

Apesar de 
enxergar o quanto 
os dados nos 
podem ser úteis 
e muitas áreas já 
usam, sinto que 
faltam em muitos 
outros campos 
conhecimento 
sobre as 
possibilidades 
de utilização da 
IA apoiada em 
dados

A PARTIR DA EXPERIÊNCIA 
DE PROCESSO PROJETUAL 
AUTOMATIZADO, 
QUAIS SÃO SUAS 
CONSIDERAÇÕES 
(POSITIVAS, NEUTRAS E 
NEGATIVAS)?
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PRINCIPAIS 
DIFERENÇAS 
DO PROCESSO 
AUTOMATIZADO 
EM RELAÇÃO 
AO PROCESSO 
ANALÓGICO?

QUAIS 
EXPERIÊNCIAS 
PROJETUAIS 
O PROCESSO 
AUTOMATIZADO 
GERA? 

QUAIS OS 
BENEFÍCIOS 
FUNCIONAIS QUE 
O PROCESSO 
AUTOMATIZADO 
GERA?

QUAIS DECISÕES 
VOCÊ TOMARIA A 
PARTIR DA ETAPA 
DE “ANÁLISE 
SEMÂNTICA” (ETAPA 
1) DO PROCESSO 
AUTOMATIZADO?

QUAIS DECISÕES 
VOCÊ TOMARIA A 
PARTIR DA ETAPA 
DE “POLARIDADES” 
(ETAPA 2) DO 
PROCESSO 
AUTOMATIZADO? 

QUAIS DECISÕES 
VOCÊ TOMARIA A 
PARTIR DA ETAPA 
DE “MOODBOARD” 
(ETAPA 3) DO 
PROCESSO 
AUTOMATIZADO?

A PARTIR DA EXPERIÊNCIA 
DE PROCESSO PROJETUAL 
AUTOMATIZADO, 
QUAIS SÃO SUAS 
CONSIDERAÇÕES 
(POSITIVAS, NEUTRAS E 
NEGATIVAS)?

Maior interação 
dos participantes, 
que tende a 
tornar o processo 
mais rico e 
proveitoso

Influencia 
das culturas 
\ crenças \ 
informação 
do grupo, 
criatividade

Avaliar as 
macrotendências

Descoberta 
das ‘tags’ mais 
relevantes sobre o 
assunto em esfera 
global (geralmente 
não é a mesma 
que interpretamos 
localmente); 
seleção das tags 
mais relevantes 
com critério sobre 
o objetivo do 
tema - escolha 
seletiva das 
polaridades

Possibilidade de 
cenários futuro 
mais consistentes

Agilidade nas 
respostas, 
conhecimento 
do estado atual 
do mundo sobre 
determinado 
tema, aguça a 
curiosidade e 
criticidade dos 
participantes

Definição de 
cenários e 
complementação 
com expertise 
de designer em 
visualizar cenários 
de médio e longo 
prazo

Com a visão 
das interseções 
das polaridades 
(tags), é valido 
avaliar se 
continuamos o 
processo com 
essas polaridades 
ou é necessário 
alterar, já que 
não há custo 
de tempo em 
refazer a etapa 
1 - vantagem 
do processo 
automatizado

Agilidade e 
identificação real 
de tendências 
globais atuais 
e ganhos de 
tempo que 
oportunizam mais 
assertividade em 
projetos a curto 
prazo

Conhecimento 
instantâneo 
sobre o hoje 
e agilidade no 
desenvolvimento 
da atividade

Aprendi que a 
integração dos 
humanos com as 
máquinas é uma 
abordagem que 
traz mais vantagens 
e equilíbrio para 
desenvolvimento 
de projetos

Por ser um sistema 
ágil, é fácil passar 
novamente pelas 
etapas anteriores 
e refazer até 
chegar a um 
resultado mais 
compreensível; 
o positivo é que 
a cada interação 
refletimos sobre o 
resultado que é um 
dos objetivos do 
processo e permite 
com base nisso, 
tirar conclusões 
para decisões 
mais efetivas 
na predição de 
cenários

Possibilita mais 
tempo para outras 
terafas projetuais

A ferramenta é 
ágil e útil para 
identificação 
de tendências 
atuais, baseada 
em dados e pode 
gerar resultados 
excelentes aliada 
aos conhecimentos 
criativos de 
designers no 
processo criativo

Tabela 6 – Resumo das análises dos três workshops da Fase 3 
Fonte: Elaborado pelo autor.

Na Tabela 6, é possível encontrar trezentas e noventa e nove avaliações dos sessenta e 
dois participantes nos três workshops ocorridos na Fase 3. As menções referem-se a sete 
drivers de avaliação sendo eles:

1. Principais diferenças do processo automatizado em relação ao processo analógico?

2. Quais experiências projetuais o processo automatizado gera? 

3. Quais os benefícios funcionais que o processo automatizado gera?

4. Quais decisões você tomaria a partir da etapa de “Análise Semântica” (Etapa 1) do 
processo automatizado?

5. Quais decisões você tomaria a partir da etapa de “Polaridades” (Etapa 2) do processo 
automatizado? 

6. Quais decisões você tomaria a partir da etapa de “Moodboard” (Etapa 3) do 
processo automatizado?

7. A partir da experiência de processo projetual automatizado, quais são suas 
considerações (positivas, neutras e negativas)? 

RESULTADOS
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As trezentas e noventa e nove menções são um resumo das informações coletadas através dos 
questionários semi-estruturados (já descrito anteriormente) analisados pelo autor e pelo Comitê de 
Avaliação da presente pesquisa que saturaram ao longo dos três workshops da Fase 3.

As conexões possíveis de serem feitas de modo a analisar os resultados finais dos três workshops 
são quase que infinitas, uma vez que está sendo abordado um tema com grande abrangência de 
duas áreas de concentração (Design e Ciências da Computação).

Entretanto, cabe destacar questões relevantes como o fato de que embora o sistema seja mais 
preciso na coleta dos dados pela abrangência que a tecnologia o permite ter, assim como consinta 
em uma maior exatidão nos procedimentos e por consequência gere ganhos de tempo e redução 
de custos, ele não restringe a tomada de decisão 100% com base em fatores lógicos, justamente 
para oportunizar a criatividade. 

Entre inúmeros outros valores percebidos no estudo como constam na Tabela 6, o sistema 
estabelece o alicerce das possíveis alternativas de projetos e permite avaliar o grau de dificuldade 
para efetuar um projeto. Por este motivo, ele pode ser considerado como um facilitador de novas 
pesquisas porque mostra muito mais o que envolve um tema do que a capacidade humana 
pode enxergar. O artefato digital desenvolvido permite ao designer tomar decisões com base 
em incontáveis cenários possíveis de serem gerados. Em alguns momentos, os participantes dos 
workshops inclusive mencionaram que até se frustraram um pouco por não terem pensado em 
palavras tão óbvias, como algumas que apareceram advindas das análises da Inteligência Artificial.

Por outro lado, é importante ressaltar também que, ao refletir sobre as duas soluções (com e sem 
Inteligência Artificial), ficou claro que a máquina (por hora!) pode não ser capaz de fazer conexões 
criativas e utilizar o passado para projetar futuros tão bons como os humanos em alguns casos. 
Pois a máquina se baseia em dados e informações limitados (apenas nos que existem na rede), 
não contemplando o repertório pessoal, vivências, conhecimento, inteligência, sabedoria, únicos 
de cada ser.

Dentre as inúmeras questões abordadas nos três workshops e mencionadas na Tabela 6, podemos 
assumir também que o artefato digital permite que os designers invistam mais energia e tempo 
em decisões mais humanizadas, deixando a mineração dos dados para as máquinas. Ou seja, a 
Inteligência Artificial configura-se como um elemento oportuno de complemento às atividades 
do Designer, dando a ele, mais tempo, flexibilidade, alternativas, acuracidade e consistência para 
executar outras tarefas estratégicas. Possibilidades estas, que o permitem tornar-se cada vez mais 
relevante para a resolução de problemas complexos unindo suas capacidades inerentes a um 
Designer Estratégico com as facilidades e complementações que a tecnologia pode oferecer.

Outra questão relevante apontada nos workshops da Fase 3, é que quando o resultado da 
projeção de cenários feita com o uso da Inteligência Artificial é diferente do resultado obtido com 
a projeção de cenários sem IA ou de algum cenário esperado, não significa estar incorreto (ou 
até mesmo certo). Demonstra na realidade, a limitação de cultura, crença e informação local de 
um humano e nos leva a compreender que existem inúmeras outras nuances na totalidade de um 
contexto analisado. Ou seja, através da Inteligência Artificial, percebemos que os resultados podem 
ser bem diferentes do que idealizamos e há muita informação compactada em nosso cotidiano.

Todavia, a agilidade no desenvolvimento do processo, juntamente com mais informação a ser 
trabalhada de maneira instantânea, servem como ferramentas para complementar o processo (não 
substituindo o humano), contribuindo na análise crítica, bem como no pensar com mais informações.

Por fim, a seguir no próximo capítulo, serão abordadas as considerações finais alusivas a presente 
pesquisa.
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Ao final dessa escrita, faz-se necessária a retomada de alguns elementos na consecução 
deste trabalho investigativo no que se refere a questão de pesquisa, assim como a 
tese que foi defendida e os objetivos que foram elencados nesse intenso processo de 
imersão teórica. Este capítulo destaca então, as conexões realizadas alusivas às áreas de 
conhecimento do Design e da Inteligência Artificial de forma a demonstrar a aderência 
do objeto de estudo proposto. Por sua vez, são abordadas também, as reflexões 
acerca das descobertas da pesquisa na vertente do Artefato e do Design, e finaliza com 
oportunidades para futuros estudos. 

Deste modo, ao utilizar a palavra “Design” no título da presente pesquisa, acena-se 
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 
ainda transformar uma situação pouco desejável em uma mais favorável. Esta definição 
abrange a maioria das formas de Design. 

É importante ressaltar também, que a pesquisa em Design apresenta algumas 
oportunidades interessantes para aqueles que buscam desenvolver tal atividade no 
campo conjunto com outras áreas do conhecimento. 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 para o presente projeto de pesquisa, tenha sido considerar a 
pesquisa em Design como um subproduto das relações entre os elementos de projeto: 
“desenvolvimento, articulação e comunicação do conhecimento em design” (FRIEDMAN, 
2003). 

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 a soluções 
específicas. Neste sentido, na presente pesquisa, o Design foi posto como um processo 
sistemático estruturado de uma sequência de etapas que ajudou a alcançar seu objetivo 
através de uma concepção interativa e intencional de ações no contexto do problema 
(PRIES-HEJE et al.., 2011; KOLFSCHOTEN, 2009).

Podemos definir o designer neste contexto, como um pensador, cujo o 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. O Design, devidamente definido então, é o processo completo 
através da diversidade de domínios necessários à obtenção de determinado resultado.

Holland e Lam (2014) abordam esta parceria ao propor o Design Estratégico como uso 
do Design para conduzir os objetivos estratégicos corporativos. Os autores argumentam 
que, desta forma, integra-se uma visão orquestrada da colaboração entre áreas do 
conhecimento, a fim de entregar valor real às partes interessadas por meio de soluções 
criativas para problemas de negócios, sociais e ambientais.
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Nesta perspectiva, o Design Estratégico apresenta-se como um campo de pesquisa 
que utiliza técnicas de projetação e estratégia para facilitar um processo criativo, apoiar 
uma cultura de criatividade e construir uma estrutura e organização para o Design. O 
Design Estratégico sugere ainda especular para desafiar suposições e concepções sobre 
o papel dos artefatos na vida cotidiana.

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 a presente pesquisa teve 
por objetivo criar um sistema para projeção de cenários pela lente do Design, utilizando 
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 com a contribuição da Inteligência Artificial, tende a ser 
mais ágil e com uma acurácia significativamente maior que os processos de projeção de 
cenários até então executados pela lente do Design.  

5.1 DO ARTEFATO

A presente pesquisa atuou através da proposição de um dispositivo de Inteligência 
Artificial para automatizar procedimentos de construção de cenários de Design 
Estratégico. Segundo Holmquist (2017), abordagens como Redes Neurais e Deep 
Learning, juntamente com o aumento da quantidade de dados gerados, bem como 
novos hardwares disponíveis para seu processamento, levaram a resultados melhores e 
mais significativos do que os métodos tradicionais em áreas como reconhecimento de 
imagem, tradução automática e fala síntese, por exemplo. 

Neste caso, Siri, Cortana e, claro, Alexa, da Amazon e outros da mesma espécie, 
atuam não somente como assistentes virtuais, mas também como “Cavalos de Tróia” 
para reunir o que nunca foi ouvido, assim como quantidades de declarações de voz e 
comportamentos associados para alimentar o sistema neural das redes do futuro. Como 
se isso não fosse o suficiente, tecnologias emergentes, como drones e carros autônomos, 
em breve adicionarão ainda mais dados.

Obviamente, este acúmulo de dados exponencial pode ter consequências preocupantes. 
Estes dados estão nas mãos de empresas particulares, que possuem literalmente acesso 
ilimitado à vida pública e digital dos usuários, sem regras de transparência ou privacidade 
provenientes das organizações públicas. Entretanto, aparentemente, este contexto pode 
mudar em breve.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Para Olsson (2021), estamos testemunhando o despertar de uma ética entre as 
organizações e comunidades de desenvolvedores e o discurso público. As pessoas estão 
exigindo responsabilidade, justiça, transparência, e decisões livres de preconceito dos 
algoritmos implementado nos sistemas, e a intensidade moral das questões éticas voltadas 
à tecnologia parecem estar aumentando. E o Designer tem um papel fundamental neste 
processo. Segundo Olsson (2021), “Após o surgimento da usabilidade na década de 
1990 e da experiência do usuário no Anos 2000, agora parece ser a hora do Design para 
conceitos ainda maiores de ética e responsabilidade [...] estão apenas começando a ser 
estabelecidos na prática de Design” (tradução nossa).

Ainda quanto ao movimento de exponencialidade dos dados detidos por empresas 
de tecnologia privadas, é possível perceber ainda que muitas das melhores mentes estão 
migrando da Universidade, onde podem compartilhar livremente seus conhecimentos, 
para empresas de tecnologia através de um recrutamento agressivo por empresas bem 
financiadas. Nestas empresas, estes profissionais pesquisadores terão, além de melhores 
salários, problemas mais desafiadores para trabalhar (HOLMQUIST, 2017). Assim, o Big 
Data reside protegido nestas empresas constituindo-se de uma rede para fins próprios.

Voltando à análise dos resultados encontrados com o desenvolvimento e aplicação 
do Artefato, através dos workshops, foi possível identificar na prática que a união da 
Ciência da Computação no âmbito da Inteligência Artificial com o Design permite que 
a geração de cenários pela lente do Design, seja realizada com mais agilidade que os 
processos pares realizados até então em Design, bem como a acuracidade dos resultados 
quando comparado somente através de um processo criativo. Ou seja, comprovou-se 
que o artefato digital proposto serve como um instrumento para geração de agilidade e 
acuracidade na captação e análises das fontes de dados, bem como, proporciona mais 
repertório para os designers desenvolverem e complementarem seus projetos. Elementos 
estes, que compunham as lacunas a serem preenchidas que a presente pesquisa buscou 
suprir.

Outra questão importante derivada do processo prático que foi desenvolvido, foi que, 
a partir dos workshops e também das análises dos resultados dos mesmos, foi possível 
ajustar o sistema em diversos momentos da pesquisa, o que demonstra de forma clara, 
a relevância da escolha pelo método de Design Science Research. Neste sentido, 
foi possível ainda, mapear de forma mais clara, a participação do designer como um 
calibrador e validador de todas as etapas de utilização do sistema. Sistemática esta, que 
só foi possível de ser adaptada e ajustada, a partir das reflexões obtidas no processo 
prático, configurando inclusive, um processo interdisciplinar, inerente ao Design.

Ressalta-se ainda, que o designer continua com o papel de protagonista do processo 
sendo o projetista, e com o artefato proposto, ele passa a ter, através da tecnologia, um 
maior número de atributos para entregar um resultado final de projeto com mais acurácia 
em relação às necessidades a serem supridas, assim como passa a ter mais tempo para 
outras tarefas mais relevantes ao pensamento e ações estratégicas.

Percebeu-se também que o processo de ajustes teóricos a partir das ações práticas 
de sondagem, pesquisa e testagens no decorrer de uma pesquisa em Design, é 
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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 aparente 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 testada a sua 
eficácia e acuracidade anteriormente em um contexto dinâmico e matricial que vivemos 
atualmente. 

Neste sentido, a presente pesquisa em Design foi considerada interativa e o artefato, 
produto da solução proposta para um problema, precisou ser avaliado e redesenhado até 
que fosse encontrada uma solução satisfatória (BALOH; DESOUSA; HACKNEY, 2012). Por 
este motivo, conforme descrito no método, foram realizados quantos workshops fossem 
necessários até o autor da presente pesquisa e o comitê de avaliação identificassem que 
os resultados haviam saturado. Neste trabalho, o pesquisador, juntamente com o comitê 
de avaliação, estudou 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 presente pesquisa.

Como base no exposto até aqui, fica claro que a missão do artefato que foi desenvolvido 
na presente pesquisa, tem total aderência com a vocação do Design que é desenvolver 
artefatos úteis e conhecimento útil para que os profissionais possam usá-lo para projetar 
soluções para problemas de seu campo. Desta forma, observou-se que, as análises 
teóricas, bem como os processos práticos realizados, foram de fundamental importância 
para a concepção do artefato digital, assim como a evolução dos algoritmos de coleta 
dos dados para tornarem a captação dos mesmos mais relevantes para as análises. 

Destaca-se ainda que, com os serviços de Inteligência Artificial disponíveis 
comercialmente, vai gradualmente tornando-se mais fácil obter e treinar um Inteligência 
Artificial para realizar atividades cada vez mais complexas. Isso significa que, em um 
futuro próximo, designers não terão mais que ser especialistas em redes neurais para 
usar Inteligência Artificial (HOLMQUIST, 2017). Quando isso acontecer, a Inteligência 
Artificial não será mais tida somente como uma exótica e complicada tecnologia utilizada 
exclusivamente por especialistas da área, mas sim como um recurso que pode se 
conectar a qualquer novo produto quando necessário. Por este móvito, os designers 
precisam considerar a Inteligência Artificial como um novo material de design, com suas 
oportunidades e limitações. 

Neste sentido, segundo Holmquist (2017), “a limitação mais importante a considerar é 
o fato de que a Inteligência Artificial ainda não pode formar um entendimento real e total 
do mundo. Mas as Redes Neurais podem realmente funcionar melhor do que os humanos 
em problemas que envolvem grandes quantidades de dados, e aparentemente pode 
responder de formas inteligentes para muitas consultas” (tradução nossa). Entretanto, 
elas ainda não conseguem realizar a criação de sentido, tipo de atividade que requer uma 
compreensão real do mundo e intenções com os atores que compõem o ambiente - algo 
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que as Redes Neurais de hoje são incapazes de fazer, mas os designers sim. Este é mais 
um motivo que comprova a complementariedade da Inteligência Artificial para o Design.

Os sistemas de Inteligência Artificial devem se concentrarem portanto, no contexto 
de estudo da presente pesquisa, nas atividades que os humanos não conseguem fazer 
ou fazer tão bem como analisar imensas quantidades de dados e encontrar padrões. 
Ou seja, os sistemas de Inteligência Artificial são altamente dependentes ao acesso a 
dados. Caso estes dados não tenham qualidade ou quantidade suficiente, sua atuação 
é comprometida. Neste sentido, o primeiro desafio significa que o artefato deve deixar 
claro para o usuário que é um sistema tomando suas próprias decisões com base nas 
informações recebidas, em vez do que trabalhar a partir de um conjunto fixo de regras. 
Assim, há a necessidade de comunicar sobre qual a base tomada para a decisão, e até 
mesmo um mecanismo para reverter ou desfazer a decisão se o usuário não concordar 
com ela. 

Este se torna também um desafio para o Designer, nas vertentes estratégica, interface, 
UX, etc. Como transparecer para os usuários o funcionamento do artefato de forma a não 
comprometer a confiança e segurança no artefato? Designers devem estar preparados 
para projetar e/ou trabalhar com sistemas que, muitas vezes, da maneira que são 
construídos, têm seu funcionamento interno obscuro até para quem a programou e 
treinou. A prova disso é que, idealmente, uma Rede Neural nunca deve parar de aprender. 
Ela deve usar todas as novas entradas disponíveis para melhorar seus algoritmos básicos 
e fazer o sistema ainda melhor.

Neste contexto, encontra-se a dificuldade de prever como esses sistemas continuarão 
a evoluir com o tempo, uma vez que envolve como sistemas artificialmente inteligentes 
podem ser projetados para permitir o compartilhamento de controle com o usuário e a 
responsabilidade mútua. Assim como a questão ética, citada acima, projetar a interação 
de um sistema de Inteligência Artificial para que ele possa trabalhar verdadeiramente em 
sintonia com o usuário apresenta-se como um dos maiores desafios dos próximos tempos 
(HOLMQUIST, 2017). Por este motivo, quanto mais cedo os designers começarem a 
pensar na Inteligência Artificial como um material a ser utilizado, melhor preparados eles 
estarão para as mudanças que se aproximam.

5.2 DO DESIGN

Na presente pesquisa, o Design, juntamente com as novas tecnologias, teve uma nova 
função para projeção de cenários e o processo de Design ganhou um novo significado. 
Ele fez com que os designers pudessem assumir tarefas cada vez mais estratégicas e 
importantes, assim como abriu-se espaço para os designers desenvolverem cada vez 
mais possibilidades estratégicas, uma vez que o artefato proposto, realiza procedimentos 
operacionais, liberando o designer para liderar e executar cada vez mais processos com 
relevância.
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Com a contribuição do sistema desenvolvido e testado até a saturação das informações, 
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 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 neste contexto que o artefato digital proposto encontra relevância dentro da presente 
pesquisa. Pois com ele, é possível que o designer amplie sua gama de habilidades, 
conhecimento e consciência. 

Por sua vez, este estudo encontrou um arcabouço relevante também 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.

Neste sentido, é possível conectar com o conceito de que 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).

Deste modo, de acordo com Franzato e Lorenz (2018), percebe-se que a etapa de 
geração de alternativas está sendo impactada pela emergência do algoritmo. Com 
parâmetros bem estruturados, a capacidade generativa da máquina é imensamente 
superior à capacidade humana - tanto em relação ao tempo de desenvolvimento de 
propostas, quanto em quantidades de propostas sugeridas. Se são de pior ou melhor 
qualidade, é de uma ordem subjetiva que não faz parte da abordagem do presente 
estudo. 

O que antes demandaria um trabalho criativo e manual de busca e análise em 
incontáveis fontes de dados, hoje pode-se resumir ao designer informar à uma Inteligência 
Artificial quais são os parâmetros desejados (leveza, delicadeza, sobriedade, fontes de 
pesquisa, formatos de análise, conexões desejadas, etc.) e então tomar a decisão a partir 
dos resultados retornados pelo sistema. Assim, cabe ao designer preocupar-se com os 
aspectos estratégicos e subjetivos do projeto, além de ser responsável pela escolha da 
alternativa que melhor atende às demandas do projeto, a partir daquelas sugeridas pelo 
algoritmo (FRANZATO, LORENZ, 2018).

Fica claro então que os robôs não estão substituindo os designers. Segundo o artigo de 
Philips (2018), o CEO da IBM, Ginni Rometty, expressou que “Se eu considerar as iniciais 
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IA, eu teria preferido Inteligência Aumentada.” Pois a Inteligência Artificial, ou o que ele 
chamou da Inteligência Aumentada, será principalmente sobre otimização e velocidade. 
Designers trabalhando com Inteligência Artificial, poderão criar designs mais rápidos e 
mais baratos devido ao aumento da velocidade e eficiência que oferece. O poder da 
Inteligência Artificial por sua vez, residirá na velocidade em que pode analisar vastas 
quantidade de dados e sugerir ajustes de Design. Um designer poderá então, escolher 
e aprovar ajustes com base nesses dados. Com isso, os projetos de Design poderão ser 
mais eficazes no âmbito dos testes possíveis e poderão ser criados de variadas formas e 
versões de protótipos e ainda poderão ser testados via teste A/B. 

Desta forma, conforme Franzato e Lorenz (2018) o designer pode dedicar-se a identificar 
os parâmetros aos quais a Inteligência Artificial precisa se ater para gerar as alternativas, 
prestando atenção, por exemplo, às perspectivas éticas, filosóficas e ambientais de tais 
parâmetros. Nesse sentido, o designer deve também avaliar criticamente os resultados 
dos processamentos.

Outra questão operante, é que o designer, além de definir os parâmetros, pode 
desenvolver também sistemas que auxiliem não-designers a serem designers. Para De 
Mul, o designer, frente a esse novo paradigma, não deve restringir sua atividade ao 
simples desenvolvimento de artefatos materiais e imateriais. Deve ir além e tornar-se um 
metadesigner, responsável por projetar sistemas e interfaces amigáveis que permitam 
àqueles desprovidos de experiência projetual a serem designers (De Mul, 2011, p.36). 

O designer então deixa de se preocupar com a “concorrência” de uma máquina e 
passa a estar apto, assim como se focar também no desenvolvimento de plataformas 
que atendam às necessidades de seus usuários, sem prescindir da ética e da inovação. 
Novamente, percebe-se o papel estratégico e sensível do designer, que deixa de colocar 
luz somente em aspectos técnicos, para estender as capacidades projetivas para além de 
seus próprios domínios, considerando também aqueles que não possuem habilidades de 
projeto a criarem o mundo artificial (FRANZATO, LORENZ, 2018).

Outra questão que salta a luz conforme destacado pela análise dos resultados, é que 
a Inteligência Artificial está impactando a Transformação Digital de várias maneiras. 
Se atualmente um dos principais esforços do Design está conectado e relacionado ao 
“contexto do problema (de design)”, onde as capacidades humanas para enquadrar 
e reformular o problema de Design parecem pouco importar, a atenção futura com a 
difusão da Inteligência Artificial, pode ser direcionada para o “contexto da solução”. 

A Inteligência Artificial portanto, conforme foi percebida no decorrer da presente 
pesquisa, pode encolher e acelerar a fase de pesquisa, encurtando o tempo dedicado a 
essa atividade, mas integrando fontes de dados, conectando e processando dados com 
mais acuracidade em poucos segundos. 

Deste modo, abre-se espaço para que os designers possam dedicar mais tempo 
e energia às atividades relacionadas com ideação e concepção, de modo que a 
criatividade possa ser aplicada cada vez mais à proposição de novas soluções. Neste 
sentido, com a contribuição da Inteligência Artificial, o trabalho dos designers passa a 
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ser, consequentemente, mais centrado em orientar as fases de visão e desenvolvimento 
de proposições. 

Faz-se necessário ressaltar ainda, que a Inteligência Artificial não é como nenhuma outra 
tecnologia digital. Ele não automatiza apenas as operações, automatiza o aprendizado, 
que é o cerne da inovação (VERGANTI, et. Al, 2020). Portanto, oferece oportunidades 
sem precedentes para reduzir drasticamente o custo e o tempo de desenvolvimento de 
uma nova solução. Para Verganti et. al. (2020), com o advento da Inteligência Artificial, 
uma parte significativa da solução de problemas, principalmente, o que costumávamos 
chamar de “desenvolvimento”, é transferido para algoritmos.

Outra questão operante para ser observada, é que a Inteligência Artificial entrando na 
fase de prototipagem e aprendizagem pode levar a um cenário futuro onde produtos 
e serviços são testados não por humanos, mas por robôs ou “agentes inteligentes”, 
onde designers testam suas soluções em indivíduos virtuais caracterizados por conjuntos 
realistas de preferências e emoções. Neste sentido, a Inteligência Artificial remove as 
limitações do uso intensivo de humanos no projeto, mais especificamente, afeta o 
modelo operacional, eliminando três limitações: escala, escopo e aprendizado (IANSITI, 
LAKHANI, 2020). Para Verganti et. al. (2020), é interessante a relação da escala que 
agora está invertida. Em projetos tradicionais, quanto maior o número de usuários e 
a complexidade dos insights, mais difícil é focar nos indivíduos/usuários. Quando da 
utilização da Inteligência Artificial no processo, “quanto maior o número de usuários e 
mais rico e complexo é o fluxo de dados, melhores serão as previsões da máquina sobre 
o comportamento dos indivíduos” (VERGANTI, et. al, 2020).

Um exemplo de prototipagem de design utilizando uma ferramenta de Design de 
Inteligência Artificial, seria na utilização de esboços digitalizados, a inserção de alguns 
parâmetros e a utilização de uma biblioteca de componentes de UI (user interface) para 
que um protótipo renderizado possa ganhar vida. Philips (2018) conta que o Airbnb já 
está fazendo isso, gerando componentes de Design com código pronto para produção 
a partir de esboços de wireframes (ilustração semelhante do layout de elementos 
fundamentais) desenhados à mão usando Machine Learning.

Uma vez que um projeto básico é estabelecido e alguns parâmetros são fornecidos, 
um sistema de Inteligência Artificial inteligente, pode gerar uma seleção de alternativas 
de Design para apresentar ao designer, que então escolheria o melhor Design de acordo 
com sua preferência. Ou seja, é a natureza da atividade de Design sendo colocada em 
prática ao permitir, “por meio do processo abdutivo que lhe é típico, que sejam geradas 
inferências para trazer resultados com maior sentido, quando a base analítica não traz as 
respostas às questões procuradas. Estas inferências não representam desvirtuar os dados, 
mas sim conectar os dados com outras possíveis fontes de informação, viabilizando o uso 
do Big Data na tomada de decisões, decisões estas que serão revistas e confirmadas a 
cada fase do projeto” (FIALKOWSKI, p. 200, 2021).

Ressalta-se também que a presente pesquisa destacou o fato de que a Inteligência 
Artificial não prejudica os princípios do Design, e em vez disso, permite superar as 
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limitações do passado (em escala, escopo e aprendizagem) de processos intensos de 
Design. No contexto dos projetos desenvolvidos, a Inteligência Artificial pode torná-los 
mais criativos e continuamente atualizados por meio de interações de aprendizados que 
abrangem todo o ciclo de vida de um produto e um serviço.

Ainda assim, para Verganti et. al. (2020), a Inteligência Artificial muda profundamente 
a prática do Design. “A resolução criativa de problemas é significativamente conduzida 
por algoritmos. Neste sentido, o Design cada vez mais se torna uma atividade de 
criação de sentido, ou seja, entender quais problemas fazem sentido serem trabalhados. 
Essa mudança de foco exige novas teorias e aproxima o Design da liderança, ou seja, 
inerentemente, uma atividade de criação de sentido” (VERGANTI, et, al, 2020, tradução 
nossa). 

O Designer tem a oportunidade portanto, de fortalecer sua dimensão estratégica e de 
definir uma direção significativa definindo quais problemas que fazem sentido resolver, 
aproximando assim, o Design da gestão e, em particular, da liderança em inovação. 
Verganti et. al. (2020) ressalta que, no entanto, no passado, foi a teoria da gestão que se 
aproximou do Design em busca de novas estruturas que pudessem apoiar a resolução de 
problemas. Agora, em vez disso, esperamos que o Design se aproxime da gestão, sendo 
a projeção de cenários uma destas formas de aproximação.

A partir da projeção de cenários, o designer pode atuar no âmbito da gestão como 
agende de mudança. Margolin (2007) destaca que planejar efetivamente no presente 
exige uma visão de futuro, sobre o que poderia e o que deveria ser. A incorporação dos 
cenários em atividades e/ou artefatos concretos no futuro, considerando o passado e o 
presente, determinando situações possíveis e plausíveis para o futuro.

5.3 REFLEXÃO FINAL

Neste contexto, conforme as dinâmicas do mundo moderno começam apresentar 
sistematicamente fotografias cada vez mais complexas de recursos, bem como um 
grau crescente de autonomia, aprendendo a projetar com a tecnologia, assim como a 
Inteligência Artificial e suas derivações possibilitam maiores desempenhos, este conjunto, 
exigirá a ampliação de nossas visões em relação ao equilíbrio com as perspectivas não 
humanas (GIACCARDI, REDSTRÖM, 2019).

Para Giaccardi e Redström (2019), só desta forma o Design pode se tornar pró-ativo em 
vez de reativo. Ou seja, se projetar é fazer algo para alguém, então os possíveis futuros 
discutidos são suscetíveis de trazer práticas de Design bastante diferentes daquelas que 
surgiram como uma resposta à industrialização.

Todavia, para neutralizar efetivamente o determinismo tecnológico que domina 
atualmente tantas narrativas da atualidade, precisamos estar dispostos a refletir 
sobre mudanças, assim como pensar sobre um futuro inevitável estando abertos a 
um diálogo mais crítico e criativo sobre possíveis futuros. Para tanto, é necessário 



160

equipar conceitualmente o Design no que tange a teorias e metodologias para novos 
alinhamentos, ultrapassar os pontos cegos do Design e abordar o universo em expansão 
de algoritmos por meio de novas formas de inteligência que estão entrando na prática do 
Design, lançando-as como aliança (GIACCARDI, REDSTRÖM, 2019).

Ainda conforme os autores Franzato e Lorenz (2018), ao considerar as questões 
debatidas até aqui, podemos retomar a definição da atividade de Design introduzida 
anteriormente e sugerir também que a máquina protagoniza um papel que não se 
resume mais ao simples apoio ao indivíduo que projeta, mas que se manifesta agora nas 
etapas de geração de alternativas, a partir da enorme base de dados acumulada pelos 
algoritmos. 

Mesmo considerando que as regras, parâmetros e códigos foram modelados e 
remodelados no decorrer de toda a presente pesquisa por programadores humanos, 
abrem-se aí caminhos para uma mudança radical na forma como os designers podem 
encarar a atividade projetual, abrindo espaço para novas reflexões em relação a premissa 
de que a tarefa projetual é uma dinâmica sob domínio exclusivo do ser humano.

Através do presente estudo, ficou notório que a Inteligência Artificial sinaliza, a cada 
novo avanço, conforme descrito anteriormente, seu potencial para complementar as 
atribuições do designer em etapas generativas, a partir do momento que aprimora sua 
capacidade de armazenar e sintetizar dados em velocidade e quantidades inimagináveis 
para qualquer indivíduo. Pois os robôs ficam mais inteligentes à medida que interagem 
com mais pessoas e aprendem novas situações, aumentando suas bases de conhecimento, 
adicionando assim, múltiplas possibilidades de exploração. Eles também entendem a 
linguagem natural e desta forma, podem responder e evoluir naturalmente à medida que 
são expostos a situações de interação máquina-humano (PRADANA, et al., 2017).

A Inteligência Artificial por sua vez, permite identificar automaticamente padrões e 
detectar anomalias nos dados gerados por sensores e dispositivos inteligentes. Neste 
contexto, o aprendizado de máquina busca copiar o aprendizado da inteligência humana 
de forma a entender a linguagem natural sendo capaz de resolver problemas, aprender, 
adaptar-se, reconhecer, classificar, auto-aperfeiçoar e raciocinar. Com isso, pode ter 
vantagens significativas sobre as ferramentas e instrumentos tradicionais para analisar 
dados, incluindo a capacidade de fazer previsões operacionais com mais rapidez, maior 
precisão e qualidade (OGG, 2019: PRIOR, 2010). 

No entanto, por hora, o uso da Inteligência Artificial está limitado a tarefas e problemas 
muito bem definidos. Os algoritmos da Inteligência Artificial ainda não são capazes 
de responder sozinhos a toda complexidade inerente dos problemas complexos, 
característicos do sistema que estamos inseridos atualmente. É nesse sentido que o co-
design e a democratização de inovações se apresentam como iniciativas importantes, 
visto que o enfrentamento dos problemas sociais, políticos e ambientais podem ocorrer 
somente por meio de propostas reflexivas, ambíguas e contingentes — qualidades, por 
hora, ausentes no silício, mas abundantes no espírito humano (FRANZATO, LORENZ, 
2018).
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Passa a ser função do designer portanto, aproveitar-se das oportunidades que florescem 
nas interações incessantes entre interfaces tecnológicas e os indivíduos, dando sentido e 
ressignificando a grande quantidade de dados e de informações captadas, armazenadas e 
processadas a todo momento. Desse modo, o designer não será expurgado do processo 
de projeto. O que se altera, é o seu papel, bem como importância nesse contexto no qual 
passa não mais a ser somente um executor, mas sim um agente facilitador de processos 
para que os indivíduos se libertem e possam projetar, assim como criar sua própria 
realidade, facilitando, assim, a emergência inspiradora da inteligência coletiva em um 
casamento “ciber-físico”.

Contudo, através do artefato proposto no presente estudo para projeção cenários com 
a contribuição da Inteligência Artificial, inaugura-se um novo debate dentro do Design 
encorajando os designers a qualificar possibilidades para gerar escolhas e o cenários 
dentro deste contexto, passam a atuar também como veículos de aprendizagem. 

Por fim, todas estas questões observadas passam, portanto, a serem ajudas oportunas à 
novos insights estatisticamente sólidos para a geração de ideias, agilizando os processos 
e tornando-os mais eficientes e até automáticos em algumas circunstâncias. 

5.4 ESTUDOS FUTUROS

É importante ressaltar que através dos objetivos da presente pesquisa, o sucesso 
também não é imune aos limites metodológicos intrínsecos. Para pesquisas futuras, 
algumas recomendações são fornecidas. Faz-se necessário portanto, observar que, 
pelo fato do sistema ser influenciável pelas tendências correntes da rede, ele acaba, 
em alguns casos, reforçando mais os temas atuais do que predizendo cenários futuros 
ou novas tendências. Para convergir de maneira similar ao processo analógico (que 
usa muita criatividade), seria necessário reproduzir mais workshops para que com mais 
informações geradas, seja possível criar bases de treinamentos mais robustas de modo 
que a inteligência artificial possa ser treinada aumentando suas capacidades cognitivas 
e aproximar-se aos resultados das capacidades humanas (ignorando informações 
que geram ruído no resultado e simulando a criatividade de forma literalmente mais 
inteligente). 

Todavia, estas oportunidades para estudos futuros, não colocam a prova de forma 
alguma a relevância dos resultados obtidos. Muito pelo contrário. Pois como o objetivo 
da presente pesquisa, foi avaliar a contribuição da Inteligência Artificial para o processo 
de projeção de cenários pela lente do Design Estratégico por meio de um artefato digital, 
e comprovou-se ser totalmente aderente a proposta de estudo de forma eficiente e 
eficaz, é possível concluir que o mais adequado, é entender que a predição de cenários 
futuros ou novas tendências, deve ser entendido como um processo correlato entre a 
criatividade humana e as tecnologias emergentes. 

E também como forma de deixar a estrada para novos estudos pavimentada e 
totalmente aberta para quem se habilitar, as análises podem ser enriquecidas por sua 
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vez, evoluindo o sistema de modo que a seleção das palavras e tags possam comumente 
serem escolhidas pelo sistema, assim como possam ser adicionadas livremente conforme 
os designers entenderem oportunas.

Nesse ponto, futuramente, pensou-se que o sistema pudesse ajudar o usuário sugerindo 
as palavras e tags entre intersecções, mas que todavia, seriam necessários mais dados e 
treinamentos para que uma Inteligência Artificial possa ser desenvolvida e aprimorada. 
Desta forma, todas as decisões dos usuários estariam sendo gravadas pelo sistema para 
futuros estudos de novas inteligências para agilizar o processo, todavia sempre deixando 
como opção, a interferência do usuário para melhor extrair os resultados para o mesmo.

Cabe salientar ainda, que o presente estudo, trabalhou o processo de construção de 
cenários de maneira complexa e atuou através de dinâmicas tangíveis e intangíveis, bem 
como pelas práticas do Design Estratégico. Deste modo, para trabalhar de maneira mais 
aprofundada, seria necessário um escopo de trabalho mais extenso em outras áreas do 
conhecimento. 

Estas limitações, por sua vez, servem de estímulos para outras pesquisas, uma vez 
que este estudo pode não se encerrar aqui. É possível então, perceber que novas 
reflexões podem envolver a projeção de cenários com a contribuição da Inteligência 
Artificial por meio de novas pesquisas de cunho quantitativo e qualitativo. Levando em 
consideração que o objeto de estudo da presente pesquisa tem inúmeras variáveis, 
evolui constantemente e está presente em vários contextos, pode-se fazer uso inclusive 
também de outros instrumentos do Design Estratégico como a pesquisa Blue Sky para 
geração de cenários e que no presente trabalho não foi utilizada.

Existem aspectos presentes nesta pesquisa que podem ser aprofundados em 
estudos futuros, principalmente na forma de utilizar o Design Estratégico em relação 
ao desenvolvimento de novos produtos, serviços, modelos de negócio e também em 
relação à comunicação e às experiências alusivas à construção cenários.

Como oportunidade então, destacam-se também possíveis aprofundamentos 
incorporando elementos de outras áreas do conhecimento que envolvam gestão e 
estratégia como insumos para os processos que envolvam as análises metaprojetuais 
e Sistem Produto-Serviço do Design Estratégico. Desta forma, sugere-se que, para o 
sucesso dos desenvolvimentos e de implantação de novas metodologias, os seguintes 
itens sejam aprofundados:

(1) o conhecimento mais profundo sobre os contextos antropológicos, psicológicos 
e mercadológicos que conectem o Design e a Ciência da Computação, bem como seu 
impacto na implantação do Design Estratégico nos novos processos de desenvolvimento 
para inovação radical no segmento estudado;

(2) a influência dos aspectos culturais, bem como seus desdobramentos na implantação 
do Design Estratégico nos processos de desenvolvimentos de novos serviços, produtos 
e modelos de negócios para que resultem em benefícios reais, úteis e utilizáveis pelos 
atores dos segmentos em análise.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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(3) aperfeiçoamento dos instrumentos do Design Estratégico utilizados na presente 
tese a partir dos resultados obtidos sob o ponto de vista das metodologias de projeto 
e design, apresentando-se como um caminho promissor para a realização de futuros 
estudos.

(4) determinar como o Design Estratégico pode ser empregado para a estruturação e 
o desenvolvimento de plataformas para novas gerações de produtos, serviços e modelos 
de negócio.

Para estes estudos, porém, podem permanecer como grande contribuição o exercício 
de construção dos cenários que mostrou o quão aplicável a tal possibilidade. Portanto, 
recomenda-se a realização deste trabalho a longo prazo e a partir de onde encerram-se 
as análises da presente tese, de forma a manter a atual linha de raciocínio. Desta maneira, 
a metodologia poderá ser agregada a estudos futuros possíveis e os resultados poderão 
ser cruzados por demais setores, segmentos e áreas de conhecimento. 

Se a Inteligência Artificial capacita uma prática de Design mais avançada, o oposto 
também está acontecendo: o Design pode capacitar uma implementação mais eficaz 
e centrada no ser humano da Inteligência Artificial. Precisamos mudar as lentes teóricas 
utilizadas para compreender a atividade humana do Design, não apenas como solução 
de problemas, mas também, e principalmente, como forma de fazer sentido. Uma vez 
que os estudos até aqui concentram-se na resolução de problemas, nossa compreensão 
do Design como criador de sentido ainda é muito limitada, ou seja, um terreno fértil a 
ser explorado. 

Essas são algumas das oportunidades reveladas a partir do uso da Inteligência Artificial 
na atividade projetual discorrida na presente pesquisa. Por fim, finalizo a presente 
reflexão com a consciência de que o processo de análises teóricas, assim como 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, evidentemente ainda se fazem necessários para garantir a eficácia dos próximos 
desenvolvimentos do presente projeto de pesquisa doutoral. 
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