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Abstract. Design Thinking is a methodology based on design practices, the stu-
dies of this methodology in Software Engineering are new in relation to tradi-
tional methodologies. Companies and startups seek to apply Design Thinking
as a strategy for innovation, since the model allows the user to be placed at the
center of the process, bringing improvements in product development and ex-
pectations. Thus, this work aims to study, apply and adapt the Design Thinking
techniques in a software development, analyzing the progress and effectiveness
of the steps to propose a development process with an innovative approach ba-
sed on the Design Thinking methodology.

Resumo. O Design Thinking é uma metodologia baseada em práticas do de-
sign, os estudos dessa metodologia na Engenharia de Software são novos em
relação as metodologias tradicionais. No mercado, as empresas e startups bus-
cam aplicar o Design Thinking como estratégia para a inovação, visto que o mo-
delo permite que o usuário final seja colocado no centro do processo, trazendo
melhorias no desenvolvimento e nas expectativas do produto. Deste modo, este
trabalho busca estudar, aplicar e adaptar as técnicas do Design Thinking no
desenvolvimento de software, analisando o progresso e eficácia das etapas para
propor um processo de desenvolvimento com uma abordagem inovadora base-
ada na metodologia Design Thinking.

1. Introdução
A necessidade da inovação nos produtos de software é uma realidade, e como con-
sequência o processo de desenvolvimento precisa se adaptar à inovação. Para ter sucesso,
os processos de inovação exigem a contribuição de muitos atores e fontes diferentes [4].
No desenvolvimento, a inovação está muito relacionada às startups, visto que normal-
mente visam criar produtos inovadores com altas tecnologias [7].

Atualmente, empresas de software possuem modelos de desenvolvimento basea-
dos em metodologias tradicionais e metodologias ágeis da Engenharia de Software. Essas
metodologias nem sempre levam em consideração o usuário final e, como produto inova-
dor, é aconselhável a tentativa de mapear todos os fatores relevantes, sem isso o desenvol-
vimento pode facilmente ter consequências tendenciosas sobre o funcionamento de vários
fatores [4], levando a dificuldade de adaptação do produto no mercado e da aceitação do
usuário. Esse detalhe faz com que o uso do Design Thinking seja levado em consideração,
as práticas do design podem ser utilizadas para alavancar estrategicamente empresas ini-
ciantes na criação de soluções ou na otimização de produtos ou serviços, porque possuem
como premissa uma abordagem centrada no ser humano [5].



A metodologia Design Thinking foi criada na empresa IDEO e reúne um conjunto
de práticas inspiradas no design. O método traz etapas e técnicas para atender neces-
sidades dos usuários, utilizando empatia e criatividade [1]. No processo de inovação, o
Design Thinking aparece como uma estratégia para o desenvolvimento de produtos inova-
dores porque permite que seja feito um nivelamento de expectativas do software que será
entregue, visto que o modelo permite que o usuário seja colocado no centro do processo,
trazendo benefı́cios tanto para o desenvolvimento quanto para o usuário final [8]. O De-
sign Thinking é apenas uma abordagem da inovação [1] e reúne problemas e expectativas
de usuários reais com novas tecnologias.

Dessa forma, o estudo pretende analisar quais técnicas da metodologia Design
Thinking e processos da Engenharia de Software podem ser utilizados no desenvolvi-
mento de software, sejam elas apenas adotadas, adaptadas ou em conjunto, e como essas
técnicas podem ser aplicadas em uma proposta de inovação. Assim, o objetivo principal
deste estudo é explorar o processo de Design Thinking para propor uma metodologia com
boas práticas para o desenvolvimento de um produto de software inovador.

Para melhor compreensão do tema, a Seção 2 apresenta os conceitos relacionados
à inovação, Engenharia de Software e Design Thinking. A Seção 3 descreve os objetivos
do trabalho. Na Seção 4 está a proposta de procedimentos para o desenvolvimento do
estudo, com métodos e técnicas. A Seção 5 apresenta um cronograma com as principais
atividades. A Seção 6 apresenta os resultados e contribuições esperadas com a realização
do trabalho.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Para o desenvolvimento do projeto será necessário entender o processo de inovação e sua
relação com softwares, bem como o conceito de Design Thinking e aplicação de suas
etapas dentro da Engenharia de Software.

Para melhor entendimento, as seguintes subseções mostram os principais con-
ceitos. A subseção 2.1 apresenta o conceito de inovação e sua aplicação no cenário de
desenvolvimento de produtos. Na subseção 2.2 está a relação da inovação em startups. A
subseção 2.3 descreve sobre a Engenharia de Software, bem como as principais metodo-
logias de desenvolvimento. Por último, na subseção 2.4 estão os principais conceitos do
método Design Thinking e suas principais caracterı́sticas.

2.1. Inovação
A inovação é a capacidade de transformar conhecimentos em novos produtos, processos e
sistemas, que por sua vez são necessários para uma adaptação às mudanças nos mercados
e tecnologias [6].

A inovação e o empreendedorismo impulsionam o desenvolvimento e crescimento
econômico, implicando que os indivı́duos busquem a inovação para se adaptar ao mer-
cado, porém ser capaz de transformar uma simples invenção em um inovação normal-
mente é necessário combinar vários tipos diferentes de conhecimento, capacidades, habi-
lidades e recursos [4].

2.2. Inovação em startups e softwares
São chamadas startups, empresas focadas em identificar problemas e, a partir de uma
solução, criar um negócio. Normalmente visam criar produtos inovadores e de alta tec-



nologia, além disso buscam crescer expandindo seus negócios em mercados altamente
escaláveis [7].

A busca por inovação nesse meio é constante, já que é difı́cil encontrar uma opor-
tunidade e criar um produto útil dentro do menor prazo possı́vel para ser uma das primei-
ras empresas em um nicho de mercado especı́fico, então a inovação pode ser uma forma
para diferenciar dos rivais.

2.3. Engenharia de Software
A Engenharia de Software é a área que estuda o desenvolvimento de produtos de soft-
ware usando princı́pios, métodos e procedimentos cientı́ficos. Pode ser definida como o
processo de estudar, criar e otimizar os processos de trabalho para os desenvolvedores de
software [10].

Para que o desenvolvimento de sistemas ocorra de forma mais previsı́vel e
com maior qualidade, é necessário que se compreenda e se estabeleça um processo de
produção, que são construı́dos de acordo com modelos ou estilos. As metodologias mais
comuns para o desenvolvimento de softwares são os Modelos de Processos Prescritivos,
que se baseiam em uma descrição de como as atividades são feitas, e os Modelos Ágeis,
que têm menos ênfase nas definições de atividades e mais ênfase nos fatores humanos do
desenvolvimento [10].

2.4. Design Thinking
O Design Thinking é um método que surgiu a partir das práticas do design e promete uma
capacidade de inovação com uma abordagem mais centrada no ser humano [1]. Na Enge-
nharia de Software esse método ainda é novo em relação às metodologias tradicionais e é
bastante estudado nos últimos anos como forma de melhoria no processo de entendimento
sobre o que o usuário realmente precisa, visto que o modelo permite que o usuário final
seja colocado no centro do processo [8].

A popularidade da aplicação do Design Thinking nas indústrias está aumentando
à medida que a pressão sobre a inovação e a introdução de novos produtos aumenta com
uma pressão competitiva igualmente crescente [2]. Em relação às startups, há o reconhe-
cimento da importância desse método durante os estágios iniciais, momento no qual as
empresas procuram investidores, estão em processo de endereçar futuros clientes e preci-
sam reduzir ao mı́nimo o risco de falha [5].

O Design Thinking hoje não é apenas um processo cognitivo ou uma mentalidade,
ele se tornou uma estratégia eficaz para qualquer processo de inovação [9], então ao uti-
lizar o Design Thinking como método de desenvolvimento, parte-se da premissa de que
o produto deve ser inovador, porém mais importante do que isso ele deve ser: desejável,
economicamente viável e tecnicamente possı́vel [2].

Na literatura existem algumas perspectivas do Design Thinking, com abordagens
circulares e sequenciais [3] e o método utiliza três principais pilares: empatia, colaboração
e prototipação.

3. Objetivos
O objetivo desse trabalho é estudar a metodologia do Design Thinking como uma forma
de expandir as estratégias no desenvolvimento de uma solução inovadora e com base nisso



propor uma metodologia de desenvolvimento com técnicas, etapas e seus respectivos mo-
tivos para aplicação na Engenharia de Software.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

Inicialmente será realizada uma revisão bibliográfica para entender os conceitos funda-
mentais e para realizar um levantamento dos métodos e técnicas do Design Thinking.

Após a revisão inicial, serão feitas análises de cada etapa do Design Thinking
para observar estratégias que possam ajudar no desenvolvimento de software, é necessário
estudar como ocorre a aplicação do dessas etapas na Engenharia de Software, com casos
de empresas, startups, ensinos em cursos e desenvolvimentos, com base nas aplicações
será possı́vel uma melhor identificação das técnicas.

A partir desse estudo, as etapas serão utilizadas para o desenvolvimento de um
produto de software, os processos poderão ser completamente adotados a partir de uma
técnica existente mas também poderão ser criados a partir de conceitos do Design Thin-
king, métodos adaptados ou junção de outras metodologias da Engenharia de Software.
Então a definição das etapas que serão utilizadas dependerão do andamento e necessida-
des do produto.

Com o desenvolvimento do produto, será possı́vel realizar um estudo de caso e
entender quais foram as técnicas utilizadas e os principais motivos, essa análise será feita
para identificar boas práticas e propor uma metodologia para o desenvolvimento de um
software, baseada no Design Thinking.

Em paralelo com essas atividades, será realizada a escrita do relatório, mostrando
conceitos, aplicações, estudo de caso e a análise final.

5. Cronograma de Execução

As atividades descritas na Seção 4 seguirão o cronograma de execução apresentado na
Tabela 1.

Atividades:

1. Revisão bibliográfica;
2. Levantamento de conceitos, técnicas e aplicações;
3. Análise das etapas do Design Thinking;
4. Aplicação em produto de software;
5. Estudo de caso e proposta de metodologia.
6. Escrita do TCC;

6. Contribuições e/ou Resultados esperados

Espera-se que o estudo da metodologia Design Thinking e a aplicação de suas etapas
contribua para que o leitor entenda o funcionamento deste método dentro da Engenharia
de Software e como processo de inovação. Além disso, espera-se como resultado uma
proposta de metodologia com boas práticas para o desenvolvimento de softwares.



Tabela 1. Cronograma de Execução
jul ago set out nov dez jan

Atividade 1 X
Atividade 2 X X
Atividade 3 X X
Atividade 4 X X X X X
Atividade 5 X X
Atividade 7 X X X X

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 10 de agosto de 2020.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientadora
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