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Com o crescimento da população e desenvolvimento econômico, o 

número de veículos aumenta a cada dia de maneira significativa, 

tornando o trânsito nas grandes cidades um problema complexo de 

difícil solução. Esse problema pode se caracterizar como um wicked 

problem, segundo definição de Rittel e Weber (1973). Surge a possível 

utilidade da metodologia conhecida como Design Thinking e seus 

toolkits para o desenvolvimento de um Produto Mínimo Viável (PMV) 

a fim de atenuar o problema supracitado. O presente trabalho visa 

contribuir com mais uma aplicação e análise da DT para a elaboração 

de um PMV e para a construção de um modelo de negócio simplificado 

utilizando o Business Model Canvas (BMC) ao término do trabalho.  

 

Palavras-chave: Design Thinking, Wicked Problem, Produto Mínimo 

Viável
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1. Introdução 

O problema de trânsito urbano relacionado ao estacionamento de automóveis no mundo 

contemporâneo tem crescido nos centros urbanos. Com o crescimento da população e o 

desenvolvimento econômico, o número de veículos automotores aumenta a cada dia de 

maneira significativa (GRODI; RAWAT; RIOS-GUTIERREZ, 2016). Este cenário tem 

alicerçado pesquisas com diferentes abordagens e propostas de valor para atenuantes do 

problema por diversos pesquisadores ao redor do mundo.  

Lima; et al (2014) propuseram um sistema que detecta vagas livres de carros nas ruas por 

intermédio de câmeras de segurança, facilitando a procura por vagas em grandes cidades. Roy 

e Poddar (2016) desenvolveram um método com o qual o motorista pode encontrar uma vaga 

para seu veículo em segundos fazendo uso da Internet das Coisas e Redes de Sensores Sem-

Fio (Wireless Sensor Networks – WSN), provenientes das vagas públicas em um contexto de 

Cidades Inteligentes (Smartcities). Grodi, Rawat e Rios-Gutierrez (2016) propuseram a 

implementação de um modelo voltado a estacionamentos pagos, no qual vagas são 

disponibilizadas antes do cliente chegar ao estacionamento, além de poder reservar a vaga 

livre que desejar.  

Estes tipos de problemas de transito podem se enquadrar no conceito defendido por Rittel e 

Weber (1973) como Wicked Problems (WP) cujas possíveis soluções não ensejam equações 

matemáticas. O papel do Design Thinking (DT) torna-se crucial para esses WPs, como sugere 

Liedtka (2015) que menciona seu potencial em reduzir tendências cognitivas individuais na 

inovação de soluções. 

Dessa forma, o objetivo do artigo é analisar a efetividade da aplicação da metodologia DT na 

elaboração de um Produto Mínimo Viável (PMV) para atenuar o WP mencionado, a fim de 

responder a seguinte questão central: 

 “Como a metodologia DT pode ajudar no processo de desenvolvimento de um PMV 

para atenuar o trânsito nos grandes centros urbanos?”  
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O presente trabalho foi dividido em 5 seções. A seção 2 apresenta a revisão da literatura sobre 

WPs e DT. Na seção 3 é apresentada a metodologia DT e suas ferramentas (Toolkits) 

aplicadas visando uma possível solução para atenuar o WP supracitado. Na seção 4, ocorre a 

descrição do caso, os resultados obtidos e um modelo de negócio simplificado utilizando o 

Business Model Canvas (BMC) a partir das propostas de valor de cada etapa da DT. As 

conclusões são apresentadas na seção 5. 

2. Revisão bibliográfica  

 

2.2. Wicked problems 

Conforme Rittel e Webber (1973) afirmam, os problemas de caráter social não possuem uma 

solução “verdadeira ou falsa”, os quais carecem de uma solução, diferentemente dos 

problemas nas ciências exatas. Em consonância com esta visão, Simon (1973) define os WPs 

como problemas que não possuem definição clara ou seu amplo número de variáveis não são 

resolvidos por uma lógica direta e exata, tradicionais nas ciências exatas, representadas por 

equações matemáticas. Outros autores (BUCHANAN, 1992; CAMILLUS, 2008; 

HARTMANN, 2012; KRAUSE, 2012) também compactuam com tais definições. 

Desde a apresentação do termo por Rittel e Webber (1973), o conceito tem ganhado destaque, 

ao passo que, as soluções para problemas modernos estão cada vez mais complexas, 

enquadrando-se como WPs. Camillus (2008) evidencia a dificuldade do aspecto social dos 

WPs para problemas estratégicos nas empresas, nos quais “(...) quanto maior o desacordo 

entre as partes interessadas, mais wicked o problema é (...)”. Hartmann (2012) estuda a 

relação dos WPs e as “soluções desajeitadas” para o planejamento de espaço e mostra o quão 

incerto (e por isso, wicked) o problema de planejar para o futuro incorporam resultados 

inesperados. Krause (2012) apresenta em seu trabalho o problema de gerir universidades com 

sistemas de planejamento de espaço dentro do aspecto social de diferentes interessados 

(estudantes, professores, pesquisadores, representantes do governo e funcionários) para atingir 

alto nível de qualidade no ensino. 
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Buchanan (1992) correlaciona o conceito de WPs com os professionais de design. O autor 

mostra a importância da abordagem desses profissionais em desenvolver novas soluções de 

problemas. Aqui surge a relevância do conceito de Design Thinking, doravante discutido.  

 

2.1. Design thinking 

De acordo com Dorst (2011), o termo Design Thinking (DT) e sua metodologia tem ganhado 

destaque no mundo corporativo, despertando o interesse nas comunidades de negócio. De 

acordo com o referido autor, o meio corporativo carece de novos repertórios de estratégias 

para os problemas complexos e contemporâneos.  

Brown (2008) define Design Thinking como “uma metodologia que concatena o completo 

espectro de atividades em inovação com o caráter do design centrado no ser humano”.   

Por conta disto, a maneira como os designers “pensam” e abordam os problemas complexos 

chama a atenção das organizações pelo principal personagem das práticas de solução em 

design – o ser humano. Dessa forma, entende-se que a principal característica da metodologia 

é ser voltada para as necessidades do usuário.  

Segundo Dorst (2011), o valor percebido pelas organizações que tendem a inovar, pode estar 

relacionado à forma de pensamento abdutivo dos profissionais de design. Como menciona o 

autor, de acordo com essa forma de pensamento, o valor a ser alcançado dado um processo 

produtivo ou solução para os WPs, segue a linha de raciocínio da equação mais complexa 

expressa por Dorst (2011): 

 ??? (O quê) + ??? (Como) = Resultado (Valor). 

Dessa forma, o designer sabe o “resultado” que espera alcançar (O Valor a ser atingido), mas 

não sabe “O quê” fazer e “Como” fazer. Pelo pensamento expresso de forma abdutiva, o 

designer consegue identificar a necessidade do consumidor (Valor) e com uso das técnicas e 

práticas inerentes a área de design (BROWN, 2008) atingir a solução do WP.  

Conforme aponta Razzouk e Shute (2012), o processo de Design Thinking tem como base o 

entendimento da proposta de solução, os dados e observações coletados provenientes dos 
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experimentos e protótipos criados. Para tal processo, algumas técnicas foram desenvolvidas. 

Essas técnicas são abordadas a seguir. 

 

2.1.1. Técnicas do DT 

Algumas técnicas pertencentes ao processo de DT, desenvolvidas a fim de sistematizá-lo, 

derivam tanto da academia, como, por exemplo, pela D.Shcool (Instituto de Design de 

Stanford), quanto por empresas de consultorias especializadas no assunto, como A Design and 

Innovation Consulting Firm (IDEO).  Livros como o Bootcamp Bootleg (D.SCHOOL, 2011) 

e Design Thinking for Educators (IDEO, 2011), agregaram características a metodologia, 

como “ferramentas” (também chamados de toolkits - “kits de ferramentas”) para a prática de 

DT, nos quais dão forma aos ciclos propostos por Brown (2008) – Inspiração, Ideação e 

Implementação. 

Como meio para atingir o objetivo proposto no presente trabalho, o toolkit utilizado para o 

desenvolvimento da metodologia DT fora baseado no Design Thinking for Educators (IDEO, 

2011). Além dos ajustes executados a fim de melhorar a condução da pesquisa (incluindo 

“ferramentas” ou modificando as já pertencentes no toolkit), executou-se no decorrer da 

pesquisa as seguintes etapas: 

 1º) Identificação do Problema: definição do problema, na qual é pautada por 

perguntas do tipo: “Como podemos...?”; 

 2º) Imersão: elaboração de pesquisas e entrevistas sobre o tema e desafio 

proposto, além da busca de informações em periódicos, revistas, artigos, por 

exemplo; 

 3º) Persona: Protótipo do usuário (cria-se pessoas fictícias). É identificado o 

tipo de usuário e suas características pessoais e físicas (além de sentimentos) 

para o qual a proposta de valor será elaborada; 

 4º) Jornada do Usuário: a jornada que o usuário  efetua até a necessidade de 

solução. Identificas-se através da experiência de uso; 
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 5º) Blueprint: os serviços que o protótipo fornecerá ao usuários e a interação 

dele com a proposta de valor; 

 6º) Prototipação: Criação do protótipo para teste e coleta de informações 

práticas de uso. 

 

2.2. Business model canvas 

Uma das ferramentas possível de ser utilizada para o planejamento de modelo de negócio 

simplificado é o Business Model Canvas – BMC.  Conforme define Osterwalder e Pigneur 

(2009), um modelo de negócio descreve como as organizações criam, entregam e capturam 

valor. Sobre essa linha de raciocínio, o valor constitui-se como personagem fundamental 

acerca dos modelos de negócio das organizações.  

Bonazzi e Zilber (2014) evidenciam em seu trabalho sobre a relação da inovação com o 

modelo de negócio, além da contribuição do caso prático, a importância do conceito de valor 

para as organizações e seus modelos de negócio. Inerente a esta perspectiva, como identificar 

as atividades que realmente agregam valor e atribuí-las ao modelo de negócio pode ser uma 

tarefa complexa. Em relação a isto, o BMC se diferencia quanto ao seu aspecto gráfico, 

conforme ilustra a figura 1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Apresentação gráfica do BMC 
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Fonte: Adaptado de Osterwalder e Pigneur (2009) 

 

3. Metodologia da pesquisa 

Conforme apresentado, a literatura aponta para o grande potencial do DT para o 

desenvolvimento de inovação, principalmente no que diz respeito a WPs (BUCHANAN, 

1992; BROWN, 2008; DORST, 2011). 

Dessa forma, as técnicas de DT utilizadas pertencem aos Toolkits (Kit de Ferramentas) 

Design Thinking for Educators (IDEO, 2011), Bootcamp Bootleg (D.SCHOOL, 2011) e 

Human Center Design – HCD (IDEO, 2011) adaptadas para as etapas de Descoberta, 

Interpretação, Ideação, Experimentação.  A figura 2 mostra cada técnica utilizada em casa 

uma das etapas. 
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Figura 2 – Técnicas utilizadas em cada etapa 

 

Fonte: Adaptado de IDEO (2011) 

Os círculos demonstram o carácter cíclico do DT, evidenciando a necessidade de executar 

alguma etapa novamente conforme a evolução do conhecimento. Em consonância com a 

metodologia DT e a união de técnicas dos Toolkits apresentados, o quadro 1 ilustra as etapas e 

suas descrições juntamente com as técnicas utilizadas em cada uma. 

A ferramenta Business Model Canvas foi elaborada no fim das etapas de prototipação. O 

intuito era entender como um modelo de negócio poderia ser constituído a partir da aplicação 

da metodologia DT e dessa forma possibilitar futuras pesquisas inerentes à criação deste 

modelo. 
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Quadro 1 – Etapas e Descrições 

 
Fonte: Os autores 
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4. Aplicação da DT para uma possível proposta de valor 

 

4.1. Critérios adotados  

A pesquisa da primeira etapa da DT se inicia com o questionamento básico “Como pode ser 

melhorado o trânsito pela perspectiva do melhor uso do espaço urbano?”. Com a questão da 

pesquisa desenvolvida, as etapas da metodologia foram seguidas. 

 

4.1.2. Imersão 

Na Imersão, etapa na qual fazem parte a descoberta e a interpretação (IDEO, 2011), foram 

elaboradas pesquisas quantitativas e qualitativas, com o intuito de entender o cenário do 

trânsito e os obstáculos para aperfeiçoar o uso de espaços para estacionamentos de 

automóveis. O objetivo da etapa de imersão da pesquisa foi entender o mercado, a 

necessidade do usuário e os principais desafios para implementar a solução e o 

desenvolvimento do modelo de negócio. 

 

4.1.2.1. Pesquisa quantitativa 

A coleta de dados nesta etapa fora elaborada por meio de um questionário semi-estruturado, o 

qual foi aplicado e distribuído em rede social. As questões aplicadas estão reunidas no anexo 

A. 

O compartilhamento do questionário foi feito nas redes sociais virtuais. O prazo para 

obtenção das respostas foi de 1 semana. No total, foram coletadas 43 respostas válidas de um 

público misto entre jovens e adultos que possuem automóveis (carros e motocicletas) de 

diferentes dimensões.  

De acordo com cada tipo de questão, foram utilizadas três diferentes ferramentas eletrônicas 

para sua respectiva quantificação e análise. A figura 3 contém um exemplo de pergunta e seu 

resultado. A figura 4 contém um exemplo de pergunta e sua quantificação pela utilização da 

ferramenta de gráfico de palavras.  
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Figura 3 – Exemplo pesquisa quantitativa (Excel) 

 
Fonte: Os autores 

 

Figura 4 – Exemplo pesquisa quantitativa (gráfico de palavras) 

 
Fonte: Os autores  

Alguns resultados evidenciados:  

a) A maioria dos entrevistados possuem veículos (86%); 

b) 93% possuem vagas em suas residências, além de 100% responderam que veículos 

ficam fora da garagem em algum período do dia; 

c) 97% se sentem constrangidos por “flanelinhas” e 46% utiliza estacionamentos pagos, 

mas concordam que os preços são abusivos. 
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4.1.2.2. Brainstorming 1 

Posteriormente à análise dos resultados da pesquisa quantitativa, foi executada a primeira 

reunião entre os pesquisadores a fim de buscar as primeiras ideias para propostas de valor. 

Dessa forma, a etapa de Ideação fora iniciada e uma prévia da solução desenvolvida.  

Depois de discutidas as ideais iniciais e refinadas as propostas, a ferramenta da Persona na 

etapa de Síntese e Ideação fora desenvolvida a fim de direcionar o foco para o(as) usuário(as) 

chave de uma possível proposta – características e funcionalidades de acordo com o perfil 

deles.  

 

4.1.3. Síntese e ideação  

 

4.1.3.1. Personas 

Com o conhecimento desenvolvido no primeiro ciclo de Imersão, desenvolveu-se as Personas 

ilustradas nos quadros 4 e 5. A Persona da figura 5 contém o perfil do usuário que busca uma 

vaga perto do seu destino e a Persona da figura 6 demonstra o perfil do usuário que cederia 

sua vaga para o aluguel temporário. Com a ferramenta da Persona desenvolvida, também 

chamada Composite Character Profile (D.SHCOOL, 2011), pode-se focar e evitar o possível 

viés de quem seriam os usuários principais da solução, focando em suas características 

(hábitos, prazeres, motivações e perfis psicológicos).  

 

 

 

 

 

Quadro 2 – Persona que procura por vaga 
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Fonte: Os autores 

 

Quadro 3 – Persona que procura alugar a própria vaga temporariamente 

 
Fonte: Os autores 
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4.1.3.2. Jornada do usuário 

A Jornada do Usuário (IDEO, 2011) contribuiu para se entender as necessidades reais dos 

usuários em cada momento das experiências deles na situações sem e com a possível proposta 

de valor. As figuras 7, 8 e 9 ilustram a Jornada do Usuário final com a solução proposta para 

cada usuário e trajeto (ida e retorno).  

Quadro 4 – Jornada do usuário locador da vaga de ida 

 
Fonte: Os autores 

 

Quadro 5 - Jornada do usuário locador da vaga de retorno 
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Fonte: Os autores 

 

 

 

 

Quadro 6 - Jornada do usuário locatário da vaga  
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Fonte: Os autores 

 

Chegou-se aos primeiros indícios de que poderia consistir em um sistema para auxiliar os 

usuários a encontrar vagas e proporcionar rentabilidade a quem possui espaço inutilizado. A 

plataforma on-line ficaria constantemente ligada aos usuários por meio do aplicativo mobile 

instalado nos smartphones com duas interfaces: uma para o locador da vaga e outra para o 

locatário da vaga. 

 

4.1.4. Imersão 2 

Dessa forma, na fase de Síntese e Ideação, com a Jornada do Usuário concluída, a necessidade 

de executar mais duas entrevistas se fez presente, mostrando a necessidade cíclica da 

metodologia conforme o conhecimento e as ideias são desenvolvidos. Assim, as duas 

pesquisas precedentes da fase de Brainstorming 2 foram executadas com especialistas como 

prevê a DT.  
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A primeira delas foi feita com um gerente da área de inovação de uma empresa global da área 

de tecnologia da informação que possui experiência notável com DT. Os dois principais 

questionamentos levandados na entrevista em relação à ideia proposta foram:  

1-) Segurança: envolve tanto o aspecto jurídico (Se acontecer algum dano com o carro 

do locador da vaga, quem se responsabilizaria?) Seguro seria imprescindível para 

segurança de ambos usuários.  

Do ponto de vista da segurança para ambos os usuários, os comentários como 

avaliação é extremamente bem visto pelos usuários de soluções já consolidados no 

mercado, como as soluções propostas pela Airbnb. Esse atributo ficou evidente depois 

da pesquisa realizada em grupos pertencentes ao aplicativo Whatsapp, conforme 

consta no Anexo deste trabalho. Integrantes dos grupos foram questionados, sem saber 

que estavam participando de uma pesquisa científica para que não ocorresse nenhum 

viés que possivelmente comprometesse o resultado. Dessa forma, jovens que se 

enquadram no perfil da Persona desenvolvida, apontaram que tomam a decisão correta 

a respeito de usuários que alugam suas residências no Airbnb baseada em avaliações 

desses locatários. 

2-) Oportunidades: eventos internacionais como shows e/ou eventos esportivos de 

grande magnitude poderia permitir a instituição de convênios, planos de aluguel para 

pré-venda de espaços de garagens. 

A segunda entrevista com especialista foi elaborada seguindo o seguinte protocolo de 

perguntas a fim de se entender os desafios e obstáculos inerentes a esse mercado e o principal 

modelo de negócio dele: os estacionamentos. A figura 5 mostra o questionário padrão 

utilizado: 
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Figura 5 – Protocolo de Entrevista 



 

XXXVII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
 “A Engenharia de Produção e as novas tecnologias produtivas: indústria 4.0, manufatura aditiva e outras abordagens  

avançadas de produção” 

Joinville, SC, Brasil, 10 a 13 de outubro de 2017. 

 

 

 

 

 

19 

 



 

XXXVII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
 “A Engenharia de Produção e as novas tecnologias produtivas: indústria 4.0, manufatura aditiva e outras abordagens  

avançadas de produção” 

Joinville, SC, Brasil, 10 a 13 de outubro de 2017. 

 

 

 

 

 

20 

Fonte: Os autores 

A análise dos protocolos respondidos apontou para os altos custos do negócio em operação. 

Todos os entrevistados não possuem o local próprio e pagam aluguéis deveras onerante para 

manter o funcionamento dos estacionamentos. Aproximadamente 21% do faturamento é 

destinado diretamente para o alguel do local. Outro custo citado foi a folha de pagamento, a 

qual atinge cerca de 37% do faturamento para um estacionamento com 3 funcionários. 

Em contrapartida, o custo de seguro mostrou-se irrelevante: cerca de apenas R$ 4,00 por mês 

para cada vaga de automóvel, totalizando mensalmente para o menor estacionamento um 

custo de aproximadamente R$ 200,00 por mês, cuja capacidade é de até 50 veículos. 

Além das informações quanto ao custo, todos os estacionamentos visitados apontaram para os 

serviços de lavagem, cristalização de pintura, higienização como as principais fontes de 

geração de lucro, além de todos eles mencionarem que a grande maioria dos clientes não 

gostam de deixar as chaves no estacionamento com receio de danos por manobristas. Dessa 

forma, um ponto que se destacou foi a ênfase para serviços agregados além da possível 

proposta de valor. 

O preço estipulado na etapa de Prototipação doravante descrita foi condizente com a 

realidade. O estacionamento com preços mais baixos da região pesquisada fixa R$ 6,00 por 

hora por veículo.  

 

4.1.3.4. Blueprint 

De acordo com Vianna (2011), a fim de entender a utilização do produto ou serviço pelos 

usuários escolhidos com características da etapa da Persona, a ferramenta do Blueprint 

contribuiu com a sequência de atividades resultantes da experiência do usuário com a solução 

proposta. O Blueprint proporcionou uma visão mais tangível de um possível PMV – um 

aplicativo mobile que faria a interface entre os usuários e o sistema de reconhecimento de 

vagas de locadores. Por meio do Blueprint, o momento de visualização das notas e avaliação 

dos usuários mostrou-se uma dos atributos mais importantes da etapa. A figura 11 ilustra o 

Blueprint desenvolvido: 
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Quadro 7 – Blueprint 

 
Fonte: Os autores 
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4.1.4. Experimentação 

 

4.1.4.1. Protótipo 

Na etapa de prototipação, foi elaborada uma simulação para entender como a possível solução 

escolhida se comportaria na realidade. Dessa forma, foram escolhidos dois voluntários para 

participar do teste, tendo início na residência do locador e como destino a pinacoteca Benedito 

Calixto, localizada na cidade de Santos/SP. A simulação foi realizada às 17:00 hr e toda 

comunicação entre os dois usuários foi por celular. Neste teste, o locador reside em um 

condomínio próximo ao local de destino do locatário. Toda a etapa foi acompanhada pelos 

pesquisadores para que possíveis obstáculos e desafios fossem documentados. Aspectos 

evidenciados: 

 1º) Locatário precisou comunicar a portaria antes do locador atendê-lo, evidenciando o 

primeiro obstáculo da proposta, pois a maioria os condomínios não permitem a entrada 

de veículos externos; 

 2º) Preço bem aceito: R$ 5,00 (R$ 3,50 para o locador e R$ 1,50 de lucro para 

empresa); 

 3º) Desafio: comunicação eficaz e eficiente entre os usuários (aplicativo tem que ser 

intuitivo e em tempo real); 

 4º) Dificuldade de ajustar o horário de encontro dos usuários. Avisos são cruciais; 

 5º) Ambos sentiram-se satisfeitos com as propostas de valor: locador lucrou e locatário 

estacionou a três prédios do seu local de destino. 

 

4.1.5. Evolução 

 

4.1.5.1. Business model canvas (BMV) 

Utilizou-se a ferramenta Bussiness Model Canvas (BMC) com o intuito de providenciar uma 

ideia clara sobre qual seria a proposta de valor e o segmento de mercado que poderia ser 
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atingido, além dos desafios e obstáculos deste tipo de modelo. A figura 12 ilustra o BMC 

elaborado.  

Quadro 8 – BMC elaborado 

 
Fonte: Os autores 

 

5. Conclusão 

O presente trabalho buscou investigar como a metodologia DT pode contribuir no 

desenvolvimento de um Produto Mínimo Viável (PMV) para um dos problemas inerentes ao 

trânsito em cidades urbanas – a otimização de espaço para o estacionamento de veículos 

automotores. O objetivo do trabalho foi antigido ao passo que atingiu o entendimento em 

como cada etapa pode contribuir como passos a serem tomados no desenvolvimento de um 

PMV para atenuar o WP supracitado. Ao término foi elaborado um modelo negócio 

simplificado utilizando o BMC para verificar como a DT e suas etapas pode contribuir para a 

criação de um modelo de negócio simplificado futuro. 

Os resultados gerados com uso das ferramentas nas etapas da Descoberta e Interpretação 

permitiu verificar a contribuição para a ideia de proposta de valor. A entrevista quantitativa 

mostrou as primeiras necessidades dos proprietários de automóveis ao estacionar seus 
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veículos em vagas de rua e em estacionamentos, apesar da amostra ser pequena. Outro 

aspecto importante foi em relação às entrevistas com especialistas. Por intermédio delas, as 

fases de Brainstormings foram tecnicamente enriquecidas, especificando a proposta de valor 

para os tipos de usuários caracterizados na etapa da Persona. Etapa esta que mostra o grande 

diferencial da metodologia, pois providenciou o foco ideal em quem a proposta de valor deve 

ser destinada de maneira eficiente. Dessa forma, a metologia possuiu grande contribuição para 

se entender a necessidade dos usuários pelas etapas da Jornada do Usuário e Blueprint, 

facilitando a formalização da ideia principal. O aspecto cíclico da metodologia foi testado, 

conforme o conhecimento fora sendo adquirido. Houve a necessidade de se voltar à etapa de 

Imersão para novas pesquisas. Ao término, foi elaborado um primeiro modelo de negócio 

simples utilizando o BMC, evidenciando a contribuição da metodologia para um futuro 

empreendimento em relação ao tema estudado. 

A pesquisa possui certas limitações em algumas etapas pelas quais futuros trabalhos podem 

ser desenvolvidos. Uma pesquisa de campo com entrevistas a usuários diversos pode servir 

para elucidar ainda mais a etapa da descoberta. A etapa de Prototipação e Teste, apesar da 

enorme contruibuição para a prática e evidencias para a proposta de valor desenvolvida, 

mostrou-se de difícil execução devido aos critérios definidos na etapa da Persona. Assim, 

conciliar os tipos de usuários, com características específicas e horários diferentes, foi um 

problema um tanto quanto desafiador. Com base nos resultados obtidos em cada etapa da 

metodologia, essa pesquisa contribui com mais uma experiência na aplicação do DT para a 

solução de WPs e um PMV possível para um modelo de negócio, no qual espaços inutilizados 

privados poderiam ser utilizados como vagas de carro e prover rentabilidade para o locatário e 

praticidade para o locador, otimizando o espaço urbano e melhorando o trânsito. 
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