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RESUMO

O acesso às informações e o dinamismo social se materializam como estímulo à inovação e se concretizam em demandas por bons projetos. 
Organizações privadas já se veem maduras neste cenário, onde informação e gestão se tornaram requisitos estratégicos competitivos, enquanto 
instituições públicas sofrem com regulações específicas que emperram o seu ajuste a estes cenários. A capacidade de gestão passa a ser o 
diferencial competitivo em qualquer organização, que precisa criar e manter um portfólio de capital intelectual equilibrado, definindo as 
prioridades e integrando os objetivos corporativos aos correspondentes processos de conhecimento. A pesquisa que vem sendo desenvolvida 
objetiva explorar a possibilidade de aplicação dos conceitos da gestão do design e o impacto desta na gestão das estratégias públicas. A partir do 
procedimento técnico da pesquisa bibliográfica, até este momento a pesquisa vem se mostrando exploratória, promovendo de uma familiaridade 
maior, tornando mais explícito o problema. Pesquisas acadêmicas, em um primeiro momento, são exploratórias afinal sempre há a necessidade 
de melhorar conceitos e definições que ajudarão nas definições de ferramentas, técnicas e a análises dos dados coletados. A pesquisa também se 
enquadra na descritiva, afinal ao identificar a existência de relações entre variáveis, determina a natureza de tais. De natureza básica tal estudo 
visa aproximar duas áreas oportunizando reflexões possíveis acerca de suas definições. A gestão de estratégias públicas precisa aprender com os 
processos de desenvolvimento de projeto da indústria, focando desta forma no design, como atividade de gerência de risco. Os recursos 
tecnológicos e maquinários de outrora deixam espaço para um recurso ainda maior dentro de qualquer negócio: o humano – o capital intelectual 
se torna o grande commodity de qualquer negociata. Dentro do design e da prática projetual que o define, a manifestação social é mais que 
lógica. Durante o desenvolvimento de projetos o designer se percebe constantemente gerenciando informações, transformando os dados 
coletados em conhecimentos que se tornarão, em parte, os requisitos definidores do projeto em execução. É papel da gestão (do design) 
considerar os tipos de conhecimento (Sistêmico - know why; Explícito - know what; Tácito - know how; Escondido; e Relacional - know who) 
atribuindo-os aos relacionamentos internos e externos; ao envolvimento de todos seus atores e à sinergia organizacional. Considerando a teoria 
metodológica do design, percebe-se uma aproximação com os elementos da governança, onde administrar, supervisionar e controlar são 
atividades constantes dos gestores que tem responsabilidade na prestação de contas de cada etapa aos seus clientes - condição de qualidade e 
transparência no que compete às estratégias públicas. Vale reforçar que os agentes que legitimam a política pública são: os gestores dos 
municípios - prefeitos, secretários, vereadores, auxiliares, entre outros; as organizações prestadoras de serviços públicas e privadas – seus 
diretores, gestores e funcionários; e por fim, os munícipes, os cidadãos (usuários; “cidadão-cliente”), principais personagens destes projetos. Este 
estudo ao explorar a possibilidade de aplicação dos conceitos da gestão do design às estratégias públicas promove a compreensão das duas como 
ferramentas que envolvem processos e agentes, tornando informações e conhecimentos acessíveis para muitos fins. A tomada das estratégias 
públicas a partir do processo metodológico de design sob a luz da gestão do design, de certa forma, considera o repensar estratégico de maneira 
mais democrática, quebrando a lógica top-down do Estado, e valorizando todos os atores, como agentes participativos e detentores de capital 
intelectual. A continuidade desta pesquisa visa mapear processos/metodologias em ação no design brasileiro, contribuindo para a aplicabilidade 
prática local, promovendo a Estácio em sua missão: de educar para transformar.
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