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A aceleração da inovação tem recebido cada vez mais atenção e aportes 
financeiros por parte das empresas de setores públicos e privados nos 
últimos anos. Esse investimento alinhado ao planejamento e 
qualificação são os pilares que contribuem para a vantagem competitiva 
das organizações, especialmente no contexto pandêmico. Com isso, 
também se desenvolvem novas tecnologias e metodologias para o 
desenvolvimento mais ágil de novas soluções. O objetivo deste artigo é 
descobrir e analisar dores existentes em um escritório de contabilidade 
tendo como base teórica o duplo-diamante e aplicação de ferramentas 
do design thinking. Foi realizada uma pesquisa-ação, contribuindo de 
forma prática para a produção de conteúdo sobre o tema, através de 
uma dinâmica de imersão estratégica aplicada em uma empresa familiar 
do ramo contábil em operação há mais de 50 anos na cidade de Itaboraí, 
estado do Rio de Janeiro. Diversas oportunidades de melhorias nas 
atividades cotidianas do escritório puderam ser identificadas com a  
implementação e utilização das ferramentas digitais e da equipe do 
escritório, dedicada na construção das mesmas. Mais de 85% dos 
colaboradores consideraram a dinâmica como satisfatório e a 
totalidade da equipe envolvida na dinâmica reconheceu que o Plano de 
Ação, desenvolvido para solucionar as dores, trará muitos ganhos para 
a empresa. 
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1. Introdução  

No contexto da Indústria 4.0, o cenário econômico e social sofreram drásticas e rápidas 

mudanças, impactando todos os setores sociais, das organizações públicas às privadas, que se 

depararam com a necessidade de se adaptar para ganhar vantagem competitiva frente ao 

mercado em constante evolução (FIRJAN, 2019). Em especial a partir de 2020 no Brasil, com 

a pandemia da Covid-19, a adaptação digital na produção e prestação de serviços, que 

caminhava a passos lentos no país, foi acelerada para garantia de sobrevivência das empresas 

(FIRJAN, 2020). 

Segundo Sanchez-Gordon, Mendoza-Gonzalez e Colomo-Palacios (2021), o design thinking 

promove o pensamento criativo e, portanto, inovador, através da divergência e convergência de 

ideias e opiniões em um contexto de exploração de atividades, habilidades, orientações e lógica. 

Nesse contexto, o objetivo deste artigo é descobrir e analisar dores existentes em uma empresa 

familiar do ramo contábil em operação há mais de 50 anos na cidade de Itaboraí, RJ tendo como 

base teórica o duplo-diamante e aplicação de ferramentas do design thinking. 

 

2. Design Thinking 

Para Plattner (2016), uma das maneiras de abordar o design thinking é mantendo o pensamento 

em termos de oportunidades ao invés de restrições, pois dessa forma é possível alcançar 

inovações reais e fundamentais. Segundo o autor, as pessoas em contato com o design thinking 

experimentam uma mudança sustentável em sua mentalidade, interferindo no modo de agir e 

pensar, com mudança na maneira como os desafios são enfrentados. 

Buchanan (1992) buscou também analisar a perspectiva da abordagem dos problemas 

complexos (whicked problems), proposta por Horst Rittel, matemático, designer e professor 

alemão, na década de 1970. De acordo com Rittel (1973), os problemas complexos se 

apresentavam em situações onde a informação não é tão clara, onde há muitos clientes e 

tomadores de decisões com valores conflitantes e onde as ramificações do sistema são confusas 

(RITTEL; WEBBER, 1973).  

2.1. Duplo Diamante 

O Conselho de Design do Reino Unido (2015), Design Council UK, utiliza como estrutura de 

inovação desde 2004 o modelo do Duplo Diamante, ilustrado na Figura 1, que descreve de 

forma visual e clara o processo do design e viabiliza o uso estratégico para designers e não 

designers na aplicação dos mais diversos desafios, seja em problemas sociais, econômicos ou 

ambientais ao redor do mundo. Os dois diamantes ilustram o processo que consiste em explorar 
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um problema de forma ampla, provocando a divergência de pensamentos e ideias, para em 

seguida, estimular uma ação focada, convergindo-os (DESIGN COUNCIL, 2015). 

 

Figura 1 – O modelo do Duplo Diamante 

 

Fonte: Adaptado de Design Council UK (2021). 

As fases de cada um dos diamantes e os posicionamentos estimulados no comportamento do 

design thinker, ou facilitador da dinâmica, são esclarecidas nos Quadros 1 e 2, a partir do 

levantamento feito no framework sistemático de design e do design thinking toolkit (DESIGN 

COUNCIL, 2021; ECHOS, 2016). 
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Quadro 1 – Etapas do Primeiro Diamante e o papel do facilitador 

 

Fonte: Design Council UK, 2021; Echos, 2020. 
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Quadro 2 – Etapas do Segundo Diamante e o papel do facilitador 

 

Fonte: Design Council UK, 2021; Echos, 2020. 

 

A disseminação do design thinking não busca tornar os profissionais que o utilizam designers, 

e sim para “ajudá-los a aproveitar o poder do design thinking como metodologia de solução de 

problemas, para que encontrem e busquem inovação nos próprios cantos de suas organizações” 

(LIEDTKA; SALZMAN; AZER, 2017, p.49). 
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3. Metodologia 

Foi realizada uma pesquisa-ação, contribuindo de forma prática para a produção de conteúdo 

sobre o tema. As quatro etapas do duplo diamante e as ferramentas escolhidas para aplicação 

na dinâmica de imersão são esclarecidas no Quadro 3. Na Figura 2, é apresentado o modelo 

desenvolvido para a dinâmica conforme as etapas do duplo-diamante, demonstrando como 

ficou a disposição das ferramentas realizada na plataforma digital chamada Miro. 

 

Quadro 3 – As etapas do Duplo Diamante e as ferramentas utilizadas na dinâmica 

 

Fonte: Adaptado de Design Council UK (2021). 

Figura 2 – Fluxograma do processo da dinâmica 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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4. Resultados e discussão 

Através do mapeamento e análise das principais atividades do dia a dia da equipe na 1ª etapa 

(Descobrir) foi possível investigar as dores existentes em cada um dos setores separadamente, 

bem como votação nos pontos de dores mais latentes para que fossem priorizadas na 2ª etapa 

(Definir).  O mapeamento de soluções e oportunidades de melhorias é alcançado nas etapas 

seguintes (Desenvolver e Entregar), através do brainstorming de soluções e nova priorização 

para escolha de quais seriam prototipadas para realização de testes antes da entrega de uma 

solução final. 

O perfil de negócio do escritório apresenta uma ótima oportunidade de aplicação do método, 

mesmo com a pouca familiaridade do time com ferramentas digitais. Levando ainda em conta 

o contexto de pandemia da Covid-19, a apresentação do projeto para a equipe e a estruturação 

da dinâmica foi pensada e executada de forma online, sendo possível que todos participassem 

e fossem conduzidos em seus próprios desktops no ambiente presencial do escritório, mantendo 

o respeito aos protocolos e medidas de segurança, como o uso de máscaras de proteção 

individual e distanciamento entre os pares. 

 

4.1 Descobrir 

A etapa inicial do primeiro diamante tem por objetivo a busca por respostas sobre quais são os 

desafios de cada área e o porquê de seus obstáculos. É uma etapa onde os participantes criam 

opções e, portanto, divergem nas ideias, sendo necessário entender a experiência para descobrir 

insights em torno da proposta. Além disso, são estimulados a refletir sobre o desafio que será 

trabalhado, neste caso, o levantamento e análise de todas as atividades do dia a dia de cada área 

do escritório, incentivados através da observação, escuta ativa e questionamentos entre si. 

Conforme apresentado na Figura 3, a ferramenta escolhida para primeira etapa foi o Mindmap, 

ou mapa mental. 

Neste caso, as ideias centrais eram as três áreas core do escritório: o departamento contábil, o 

departamento fiscal e o departamento pessoal. A partir de cada uma, os participantes deveriam 

ligar as principais atividades executadas e as tarefas subsequentes. Em cada etapa, todos os 

participantes estavam presentes trabalhando juntos, ou seja, mesmo que um colaborador tivesse 

pouca familiaridade com outro departamento, isso não era impeditivo para que pudesse 

contribuir com ele. 
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A partir da montagem dos três mapas, ilustradas nas Figuras 3, 4 e 5, a ferramenta seguinte é a 

votação nos pontos de dor (pain points). Nessa etapa, cada participante recebe um trio de 

bolinhas coloridas para votar, em cada um dos três departamentos, em quais atividades 

representavam pontos de dor para a área, ou seja, atividades em que geralmente eram 

observadas ineficiências, atrasos ou falta de clareza na informação. As bolinhas não receberam 

nomes para manter os votos de forma anônima. 

Figura 3 – Mindmap do departamento Contábil 

Fonte: Elaboração própria.  

 

 

Figura 4 – Mindmap do departamento Fiscal 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 5 – Mindmap do departamento Pessoal 

 

Fonte: Elaboração própria. 

A votação ocorre em cima das atividades destacadas no mindmap e em seguida, as mais votadas 

foram reescritas em post-its, separadas em seus departamentos e analisadas para serem tratadas 

na etapa seguinte, a priorização. Essa análise dos post-its serviu para esclarecer atividades que 

poderiam se sobrepor e verificar possíveis pontos em comum nas três áreas. 

A partir dos pontos mais votados, foram reunidas quais atividades estavam sobrepostas, ou seja, 

faziam parte de um processo da área e, portanto, podiam ser resumidas em um único post-it. O 

ponto em comum entre todos os departamentos foi o que chamaram de “cliente desafio”, 

reunindo nesse ponto todas as dificuldades de relacionamento com cliente que o integra. 

Especificamente para o caso do “cliente desafio”, ficou claro que era o maior ponto de dor 

destacado por todos os participantes. 

4.2 Definir 

Para a segunda metade do primeiro diamante foi utilizada como ferramenta a matriz 2x2, 

ilustrada na Figura 6, uma opção quando é preciso pensar e organizar pensamento e relações, 

além de esclarecer visualmente os dados. Ao serem provocados sobre o que seriam atividades 

que gerariam valor e esforço para o escritório como um todo, o grupo discutiu em torno das 

classificações relevantes para a imersão, estabelecendo como “Valor” a qualidade da entrega 

da atividade e como “Esforço” o tempo gasto na execução da atividade. Assim, os post-its 

votados e avaliados na etapa anterior foram trazidos para a matriz para que fossem priorizados 

e para que fosse esclarecido em qual desafio o time escolheria seguir.  
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A partir das posições definidas, foram observadas três atividades priorizadas no quadrante “faça 

agora” e, para que fosse possível escolher uma para seguir, o time realizou nova votação, desta 

vez escolhendo qual desafio seria selecionado para ser trabalhado em cima de uma proposta de 

melhoria. As demais atividades ainda são salvas como um backlog de projetos. 

Figura 6 – Matriz 2x2 de priorização “Valor versus Esforço” 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Pode-se observar que sete atividades foram selecionadas para serem priorizadas. Destas, três 

foram categorizadas no primeiro quadrante, o principal por ter alto valor e baixo esforço, 

chamado “faça agora”, e quatro no segundo quadrante, chamado “faça a seguir”, em que os 

processos teriam alto valor na qualidade da entrega, porém necessitariam de alto esforço de 

tempo dedicado à construção de solução para eles.  

Os quadrantes três e quatro não receberam atividades em suas classificações, demonstrando o 

alinhamento e entendimento do time quanto ao desafio proposto pela pesquisa, deixando claro 

que atividades ou processos de baixo valor não foram adiante até esta etapa de priorização, 

construída pela própria equipe. As sete atividades que avançaram representam pontos latentes 

de dor que, com melhorias implementadas, agregariam valor à qualidade do serviço prestado, 

variando entre o esforço de tempo demandado para construção de soluções para cada.  

Dessa forma, a atividade escolhida para avançar foi a chamada “pasta de controle”, uma pasta 

física para cada cliente do escritório, que contém informações do cliente como dados cadastrais, 

códigos de acessos, senhas e outros dados pertinentes, e foi idealizada para controle da própria 

equipe sobre as guias emitidas, entregues e pagas pelos clientes. Trata-se ainda de uma atividade 

que sofreu poucas atualizações quanto à forma de ser registrada ao longo do tempo, oferecendo 

muitas oportunidades de melhorias que podem agregar na evolução do processo. 
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4.3 Desenvolver 

O início do segundo diamante é marcado por mais uma etapa de divergência. Para transformar 

os insights gerados nas etapas anteriores em soluções reais, é necessário sintetizar e interpretar 

os dados obtidos, selecionando e traduzindo as informações acerca da atual realidade do 

escritório em oportunidades futuras. Para isso, mais uma técnica do design thinking foi 

utilizada. Essa consiste em reescrever o desafio para deixar claro para os participantes qual foco 

eles darão para desenvolverem as ideias a partir daquele ponto, incentivando a criatividade, a 

exploração e sendo orientada a solução. Assim, a nova declaração do problema foi estabelecida 

“Como poderíamos manter a pasta de controle de guias emitidas e guias baixadas atualizada e 

com os dados corretos?”. 

 

Figura 7 – Brainstorm de soluções 

Fonte: Elaboração própria. 

A partir do levantamento de soluções para o desafio escolhido, o próximo passo é realizar 

a priorização das ideias sugeridas. Utilizando dessa vez uma matriz 9x9, novamente o uso da 

matriz visa organizar os pensamentos e esclarecer visualmente os insights obtidos. No eixo 

Investimento, o valor atribuído foi de investimento de tempo, sendo as opções “baixo”, “médio” 

e “alto” como medidas de prazo para implementação das soluções estabelecidas como um mês, 

seis meses e um ano, respectivamente. No eixo Complexidade, os valores atribuídos foram de 

conhecimento agregado/complexidade para implementação. Os adesivos em formato de “x” 

foram disponibilizados para votação no quadrante “ideal”, no “não faça” e para escolher o 

quadrante que cada um achava pertinente que cada ideia fosse acomodada. 
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Figura 8 – Matriz de priorização “Investimento versus Complexidade” 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4.4 Entregar 

Na última etapa do segundo diamante, novamente os pensamentos convergem em torno das 

ideias, desta vez, para prototipação de uma solução. Para a pesquisa, a ferramenta selecionada 

para facilitar a prototipação foi o Cartão de Teste. O cartão foi selecionado para essa etapa 

devido à sua baixa complexidade, de modo que fosse viável executar um plano de protótipo no 

tempo disponível para a realização da pesquisa no local. Assim, duas ideias de soluções do 

quadrante “ideal” marcado por um adesivo de estrela, foram decupadas no cartão de teste, 

conforme mostra a Figura 9. 
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Figura 9 – Cartão de Teste 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Por fim, o projeto é concluído com o preenchimento de um plano de ação para implementação 

das melhorias priorizadas no quadrante “estrela”, de complexidade e investimentos médios. A 

ferramenta escolhida para elaboração do plano de ação foi o 5W2H, ilustrado na Figura 10. 

Figura 10 – O plano de ação 5W2H 

Fonte: Elaboração própria. 
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Ressalta-se que as ferramentas utilizadas na imersão foram construídas por todos os integrantes 

do time do escritório e, portanto, a construção de um plano de ação estratégico. Também é 

relevante apontar que, ao preencher o campo de custo para realizar a implementação da solução, 

o time classificou como valor o tempo necessário para construí-lo.  

5. Conclusão 

Esta pesquisa aplicou a metodologia do design thinking em uma empresa do ramo contábil, 

fomentando a inovação através do uso de ferramentas digitais para esclarecer as atividades de 

rotina do escritório contábil, e agregando valor nas mesmas ao analisar, propor e prototipar 

melhorias na atividade-desafio que foi priorizada. Justifica-se visto que o investimento em 

inovação, planejamento e qualificação são os pilares que contribuem para a vantagem 

competitiva das organizações, especialmente no contexto pandêmico. Como sugestão de 

aprofundamento para trabalhos futuros, é destacada a necessidade de promover mais estudos a 

respeito do tema e aplicações da metodologia e de ferramentas do design thinking, seja em áreas 

de negócios ou em setores educacionais. A limitação de estudos a respeito deste tema, conforme 

levantado na introdução, apresenta uma lacuna que pode ser traduzida como oportunidades de 

novas aplicações práticas ou teóricas a respeito da abordagem. 
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