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O cientista descreve o que 
é; o engenheiro cria o que 

nunca foi.
Theodore von Karman

Aerospace Engineer & Physicist



Prover soluções científicas
simples para problemas de 

projeto complexos é o trabalho
do engenheiro.

Bhupesh B. Patil



Como engenheiros, estamos em
condições de mudar o mundo - e 

não apenas estudá-lo.

Henry Petroski, Author







Relevância e Rigor



“No Brasil, a pesquisa 
acadêmica não se 

transforma em 
produtos ou serviços 
úteis a sociedade”. 

Simon  Schwartzman, ex-presidente 
do IBGE em entrevista à Veja em 07 

de maio de 2008.



“Nós precisamos ser 
melhores em traduzir 
nossa pesquisa para 

os gestores”. 
Freek Vermeulen, Forbes, 13 de 

junho de 2012.



“Eles (pesquisadores) publicam mais de 
20.000 artigos por ano. A maior parte da 
pesquisa é altamente quantitativa, 
orientada à hipóteses e esotérica. Como 
resultado disto, é quase que 
universalmente não lida pelos gestores do 
mundo real”. 

The Economist, 28 de agosto de 2007. 



Em média, um artigo não é lido 
por mais do que 10 pessoas 
além dos revisores...

Mais de 1.5 milhões 
de artigos revisados 
por pares são 
publicados por ano. 
Muitos são ignorados 
inclusive pela 
comunidade científica 
- 82% dos artigos 
publicados na área de 
humanas nunca foi 
citado! 
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Baseado em Hodgkinson et al. (2001) 



O problema da relevância…



Pesquisas financiadas pela NSF 
(National Science Fundation, 2011)

Estudo sugerindo que jogar FarmVille no Facebook ajuda os adultos a desenvolver e manter 
relacionamentos

Uma análise de quão rápido pais respondem aos nomes de bebê que estão na moda;

Milhões de dólares para descobrir que as pessoas que muitas vezes postam fotos na internet a 
partir do mesmo local ao mesmo tempo são geralmente amigos.



Pesquisas financiadas pela NSF 
(National Science Fundation, 2016)

São os republicanos ou os democratas os mais repugnantes ao comer minhocas? 
$855.000

Pássaros bêbados usam insultos quando estão bêbados? ($5 milhões)

$1.1 milhões para financiar pesquisas sobre SE e POR QUE as cheerleaders parecem mais atraentes 
quando estão juntas com outras cheerleaders



Mais algumas pesquisas estranhas...

Galinhas gostam mais de pessoas 
bonitas. Descoberta publicada em 2004, 
na seção de Zoologia da Universidade de 
Estocolmo.

Em 2011, a Dra. Anna Wilkinson, da 
Universidade de Lincoln, no Reino Unido, 
treinou alguns cágados para que esses 
animais bocejassem quando fossem 
instruídos para observar se o bocejo 
também é contagioso entre esses 
animais. Bem, não é.

http://www.megacurioso.com.br/



Sobrevoo pela 
pesquisa

DESIGN SCIENCE





PRINCIPAIS CONCEITOS

O QUE É?
Ciência que procura consolidar
conhecimentos sobre o projeto e 
desenvolvimento de soluções para melhorar
sistemas existentes, resolver problemas e criar
novos artefatos

ARTEFATO
Algo que é construído pelo homem: interface 
entre o ambiente interno e o ambiente
externo de um determinado sistema





PRINCIPAIS CONCEITOS

BUSCA POR SOLUÇÕES SATISFATÓRIAS
Soluções suficientemente adequadas para o 
contexto em questão. As soluções devem ser
viáveis, não necessariamente ótimas.

CLASSES DE PROBLEMAS
Organização que orienta a trajetória e o 
desenvolvimento do conhecimento no âmbito
da design science.

VALIDADE PRAGMÁTICA
Busca assegurar a utilidade da solução proposta para 
o problema. Considerando: custo/benefício da 
solução, particularidades do ambiente em que será
aplicada e as reais necessidades dos interessados na
solução



Classes de 
Problemas

Organização que orienta a 
trajetória e o desenvolvimento
do conhecimento no âmbito da 

design science.



CONSTRUÇÃO DAS CLASSES DE PROBLEMAS



EXEMPLOS DE CLASSES DE PROBLEMAS

Classe de Problemas Artefatos

Sequenciamento da Produção

Tambor-Pulmão-Corda (GOLDRATT, 1991)

Kanban (OHNO, 2006)

CONWIP (SPEARMAN; HOPP, 1990)

Mensuração dos Custos

Contabilidade de Ganhos (GOLDRATT, 1991)

Custeio Baseado em Atividades (COOPER; KAPLAN, 1988)

Unidades de Esforço de Produção (ALLORA, 1985)

Mapeamento de Processos

Value Stream Map (ROTHER; SHOOK, 1999)

Mapeamento pelo Mecanismo da Função Produção (SHINGO, 2005)

Architecture of Integrated Information Systems ARIS (SCHEER, 2005)





RAZÕES PARA REALIZAR UMA PESQUISA

• O desejo do investigador de compartilhar uma nova e 
interessante informação; 

• Buscar a resposta para uma questão importante;

• Solução para um problema prático, ou classe de problemas.



OBJETIVOS DA PESQUISA

Prescrever

Formalizar artefatos existentes

Projetar



MÉTODOS CIENTÍFICOS

Indutivo

Hipotético-dedutivo

Dedutivo

Abdutivo



MÉTODOS DE PESQUISA

Estudo de Caso

Pesquisa Ação

Survey

Modelagem

Design Science Research



MÉTODO DE TRABALHO



TÉCNICAS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS

Documental

Bibliográfica

Entrevista

Grupo focal

Questionários

Observação direta

Análise de conteúdo

Análise do discurso

Estatística multivariada



Design Science Research



PRINCIPAIS CONCEITOS

RELEVÂNCIA E RIGOR
Procura reduzir o distanciamento entre a 
teoria e a prática, mas mantém o rigor 
necessário para garantir a confiabilidade dos 
resultados das pesquisas

OBJETIVOS DA PESQUISA
Projetar e construir artefatos
Prescrever soluções
Estudar, pesquisar e investigar o artificial e seu comportamento

PRODUTOS
Os produtos da DSR são os artefatos



Tipos de 
Artefatos



Tipos de 
Artefatos



DSR e os métodos de 
pesquisa tradicionais



Como conduzir
pesquisas com 

a DSR?



CONSCIENTIZACÃO

- Compreensão do problema.
- Buscar o máximo de informações possíveis, 

assegurando a completa compreensão de 
suas facetas, causas e contexto.

- Precisam ser consideradas as 
funcionalidades do artefato, a performance 
esperada, e seus requisitos de 
funcionamento. 



RSL

- Bases de conhecimento (ciências
tradicionais + design science + 
bases técnicas)



ARTEFATOS E CLASSES DE PROBLEMAS

- Existem artefatos?
- Classes estão estruturadas?





PROPOSIÇÃO

- Processo essencialmente criativo
- Analisar tudo que já se sabe sobre o 

problema e o que os artefatos existentes
apresentam como solução

- Considerar as soluções consideradas
satisfatórias

- Propor…



PROJETO

- Considerar as características internas e o 
ambiente em que o artefato irá operar

- Limites e relações com o ambiente externo
- Considerar o que são as soluções

satisfatórias para este projeto



DESENVOLVIMENTO

- O artefato em estado funcional
- Heurística de construção



AVALIAÇÃO

- Medir o comportamento do artefato na
solução do problema

- Comparar os resultados obtidos com os
requisitos previamente definidos

- Essa avaliação pode ser feita num
contexto experimental ou real

- Formalização das heurísticas
contingenciais



APRENDIZAGENS E CONCLUSÕES

- Assegurar que a pesquisa e seus
resultados possam servir de 
referência para pesquisas futuras

- Explicitar as decisões tomadas
- Limitações



GENERALIZAÇÃO PARA CLASSE DE 

- Artefatos
- Heurísticas de construção
- Heurísticas contingenciais



COMUNICAÇÃO

- Dissertação
- Tese
- Artigos…



Parâmetros
para 
verificação do 
rigor na DSR



VERIFICANDO O RIGOR

PROBLEMA DE PESQUISA
• Problema deve ser relevante
• Problema deve contribuir para a diminuição

da lacuna entre teoria e prática
• Problema deve contribuir para o avanço do 

conhecimento

PRODUTOS DA PESQUISA
Deve ser criado um artefato
Devem ser desenvolvidas e projetadas soluções para problemas reais
As soluções desenvolvidas devem ser satisfatórias para o problema
As soluções geradas devem ser apresentadas na forma de um projeto ou
de uma prescrição

AVALIAÇÃO DO ARTEFATO
• Artefato deve ser avaliado por meio de técnicas e 

ferramentas adequadas
• A utilidade do artefato deve ser rigorosamente

demonstrada por meio da avaliação



VERIFICANDO O RIGOR

GENERALIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES
• As soluções propostas para o problema devem ser

generalizáveis para uma classe de problemas
• As heurísticas de construção e contingenciais

referentes ao artefato devem ser generalizáveis para 
uma classe de problemas

RIGOR NA CONDUÇÃO DO MÉTODO
• Todas as etapas do método devem ser percorridas
• Todas as atividades previstas e realizadas pelo pesquisador devem ser

documentadas em um protocolo de pesquisa



Exemplos de aplicação
da DSR



SANTOS, Thiago M. Computação ubiqua para apoiar a 
educação musical: explorações com tapetes musicais 
inteligentes. Dissertação (Mestrado em Informática) –
UNIRIO, 2015.

EDUCAÇÃO 
INFORMÁTICA
MÚSICA



Tese de Alexander Osterwalder – 2004 
Business Model Generation – Inovação em Modelo de 
Negócios – LIVRO – 2010.

MODELO 
CANVAS









Para saber 
mais...



Para saber 
mais...



Para saber 
mais...



Valor Saúde



Artefato – Modelo 



Artefato –
Modelo 



Selecionando 
empresas

Sensibilizando 
a empresa

Planejando a 
aplicação da 
calculadora

Aplicando a 
calculadora

Comunicando 
os resultados

Revisitando 
os 

resultados

Construindo 
o futuro

Coletando os 
dados da 

situação atual

Visualizando 
cenários

Definindo 
iniciativas

1
/1

Empresa solicita 
apoio do SESI

Verificar se a empresa 
possui perfil para 

aplicação da 
calculadora

Indicar a empresa 
para a aplicação da 

calculadora

Empresa possui perfil 
para a aplicação da 

calculadora

Empresa não possui 
perfil para aplicação 

da calculadora

XOR

Gerar documento 
contendo 

recomendações 
futuras para uso da 

calculadora

Documento para 
recomendações 
futuras gerado

Recomendações 
Futuras

Técnico do SESI

Técnico do SESI

Técnico do SESI

Empresa indicada a 
utilizar a calculadora

Sensibilizando a 
empresa

Empresa respondeu 
ao diagnóstico para 
uso da calculadora

XOR

Necessidade de 
captar empresas pra 
uso da calculadora

Enviar diagnóstico 
para prospectar 

empresas 

Verificar empresas 
que responderam ao 

diagnóstico

Critérios para 
aplicação

Diagnóstico 
seleção de 
empresas

Diagnóstico 
seleção de 
empresas

Técnico do SESI

Técnico do SESI

Planilha de 
dados situação 

atual (As Is) 

Artefato – Método 



EMPRESA INICIATIVA
RAZÃO BENEFÍCIO-CUSTO 

(R$)

A

Implantação de óculos de segurança no setor de higienização 1.35

Consultório de atendimento especializado em ações preventivas 2.21

Gestão de absenteísmo 0.78

Atendimento odontológico móvel 0.53

Instalação de plataforma suspensa 1.53

B

Plataforma para trabalho em altura 0.39

Sala de modelagem 0.79

Adequação das serras circulares  à NR12 0.64

C

Programa Dupont 1.07

Linha de vida 0.54

Linha 14 – movimentador 6.63

D
Avaliação Ergonômica 0.11

Desenvolvimento de lideranças 1.74

Resultados do uso dos artefatos











Plataforma
Negócio a 
Negócio



https://www.youtube.com/watch?v=ztTtSiuIM_4


Indústria +



https://www.youtube.com/watch?v=7BT5d-B7HSU


"I smile and start to count on my fingers: 
One, people are good. 
Two, every conflict can be removed. 
Three, every situation, no matter how complex it initially looks, is
exceedingly simple. 
Four, every situation can be substantially improved; even the sky is
not the limit. 
Five, every person can reach a full life. 
Six, there is always a win-win solution. Shall I continue to count?”

Dr. Eliyahu M. Goldratt (1947- 2011)

Obrigado.

gmap.unisinos.br


