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RESUMO 

O objetivo geral deste artigo é descrever a aplicação da metodologia design thinking na etapa inicial do 
processo de inovação social no contexto urbano da cidade de Maringá. O objetivo específico deste artigo é a 
identificação das necessidades dos catadores de materiais recicláveis. Foi realizado um estudo exploratório 

com abordagem qualitativa, utilizando a estratégia de pesquisa design thinking com a coleta de dados por 

meio de imersão preliminar (pesquisa exploratória e pesquisa desk) e imersão em profundidade (entrevistas 
e sombra), e o tratamento de dados por meio da análise e síntese (cartões de insight, personas). Os resultados 
apresentam informações que identificam as reais necessidades dos catadores de materiais recicláveis, 
contribuindo para o desenvolvimento de soluções e melhorias. Há a necessidade de melhorar as condições 
de trabalho, que pode ser o uso de vestuário adequado com funções de conforto, proteção e segurança; 
podem ser incentivos para a separação de lixo; capacitação do catador; e a necessidade em desenvolver um 
carrinho para coletar materiais recicláveis que seja leve, de fácil manuseio e seguro. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Inovação social; Materiais recicláveis; Necessidades sociais. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 
A inovação social é o desenvolvimento e implementação de novas ideias (produtos, 

serviços e modelos) para suprir às necessidades sociais e melhorar o bem-estar humano, 
satisfazendo as aspirações individuais e coletivas (EUROPEAN COMMISSION, 2013). 
Para reconhecer as reais necessidades sociais é preciso um longo diagnóstico, e pesquisa, 
para identificar as oportunidades e satisfazê-las (DRUCKER, 1957), sendo esta a primeira 
etapa do processo de inovação social (EUROPEANCOMMISSION, 2013) cuja 
implementação pode levar muito tempo sem uma abordagem sistematizada (MURRAY; 
CAULIER-GRICE; MULGAN, 2007). 

O design thinking auxilia no processo de inovação social porque permite identificar 
as necessidades sociais e atender com ideias de melhoria (BROWN; WYATT, 2010), é uma 
metodologia de resolução de problemas baseado no desenvolvimento de inovação, com o 
olhar para o ser humano (VIANNA et al., 2012). 

No contexto urbano da cidade de Maringá os catadores de materiais recicláveis são 
reconhecidos como potenciais agentes ambientais, cujo trabalho envolve o dispêndio de 
energia, de tempo e de instrumentos apropriados para as tarefas desempenhadas no 
processo de recolher, separar e transportar o material coletado para o seu novo endereço, 
onde será novamente transformado e distribuído. Ao desenvolver a sua atividade buscando 
uma fonte de renda, os catadores se expõem a diversos risco de acidentes e de saúde, e 
também estão socialmente vulneráveis (PMM, 2017). 

A Prefeitura Municipal de Maringá destaca a catação de materiais recicláveis como 
meio de sobrevivência entre os catadores de materiais recicláveis, trabalhadores que se 
encontram desempregados, sendo comum não possuírem mão de obra qualificada;  a 
importância em capacitá-los como agentes ambientais por meio de palestras de educação 
ambiental; e  o empenho em melhorar as condições de trabalho, com a inclusão social e 
econômica por meio de incentivo à criação e o desenvolvimento de cooperativas e de outras 
formas de associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis  (PMM, 2017).  
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O propósito geral deste artigo é descrever a aplicação da metodologia design 
thinking na etapa inicial do processo de inovação social no contexto urbano da cidade de 
Maringá. Com um olhar mais micro, o objetivo específico deste artigo é a identificação das 
necessidades dos catadores de materiais recicláveis. 

Como resultados, além demonstrar como a metodologia design thinking pode ser 
aplicada para a inovação social, também contribui para a inovação social no contexto 
urbano de Maringá, com uma síntese de informações que podem auxiliar na criação de 
ideias para soluções das necessidades identificadas dos catadores de materiais recicláveis. 

 
2 INOVAÇÃO SOCIAL 
 

O termo inovação social (SI) tem sido definida de diversas formas ao longo dos 
séculos. Moulaert et al. (2013), afirma que diversos estudiosos acreditam que inovação 
social é anterior à inovação tecnológica. E embora a expressão “inovação social” aparente 
ser contemporânea, Edwards et al. (2017) afirmam que tal fenômeno não é recente, de 
modo que a ideologia está, há mais de duzentos anos, atuante nas relações sociais. 

O Quadro 1 apresenta os diferentes conceitos de inovação social apresentada por 
diferentes autores, durante diferentes anos.  
 
Quadro 1: Diferentes conceitos de inovação social 

Autor Conceito 

Bouchard (1997) 
Inovação social é qualquer ideia, prática, procedimento 
ou produto desenvolvido para resolver ou melhorar um 
problema na sociedade é inovação social 

Chambon, et al. (1982) 

Inovação social é a mudança em ação, que um 
indivíduo ou grupo realiza em uma necessidade social 
que não é satisfeita, podendo ser em diversos setores 
como saúde, educação, cultura, economia, lazer, 
planejamento urbano, entre outro 

Drucker (1957) 

Inovação social é análoga a um diagnóstico hospitalar, 
para reconhecer as necessidades sociais e identificar as 
oportunidades para satisfazê-las, que necessariamente 
precisaria acontecer em instituições governamentais e 
sem fins lucrativos. 

Edwards schachter e Wallace 
(2017) 

Inovação social é a interligação das “áreas”, em 
constante evolução, de transformação social, 
desenvolvimento sustentável e do setor de serviços 

European commission (2013) 

Inovação social é o desenvolvimento e aplicação de 
novas ideias (produtos, serviços e modelos) para 
satisfazer as necessidades sociais, do coletivo e do 
individual, e adquirir um bem-estar humano 

Fairweather e Tornatzky 
(1977) 

Inovação social é o desenvolvimento de oportunidades 
sociais para capacitar idosos, pobres e desempregados 
da época, por meio do envolvimento de universidades, 
indústrias privadas e do governo 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2019) 

 
Dessa forma, fica evidente que o conceito não é definido de forma concreta, ainda 

falta consolidar o conhecimento de maneira a gerar uma base teórica e obter aplicações 
práticas (MULGAN, 2006). Mas, o processo de inovação social é praticamente o mesmo, 
composto por quatro etapas. A primeira é a identificação das necessidades sociais, 
indevidamente satisfeitas ou não satisfeitas. A segunda fase consiste na criação de 
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soluções inovadoras para essas necessidades anteriormente identificadas. Na terceira 
etapa é analisado se as soluções suprem as necessidades sociais identificadas. E por fim, 
ocorre a ampliação das inovações sociais com eficiência atendida 
(EUROPEANCOMMISSION, 2013). 

A implementação da inovação social abrande diferentes campos 
(empreendedorismo social, tecnologia, política pública, movimentos sociais) que 
compartilham ideias e experiências com a finalidade de acelerar a resolução dos problemas 
sociais. Esse procedimento pode ser bastante demorado, então é preciso desenvolver um 
método ordenado de implementação, e analisar todas as soluções sociais eficazes do 
problema (MURRAY; CAULIER-GRICE; MULGAN, 2007). Porém, não basta apenas 
identificar e analisar, é preciso apoiadores que invistam no processo para consolidá-lo. O 
suporte do governo, das grandes empresas ou das organizações não governamentais é 
fundamental para a implementação da inovação social e atendimento das necessidades 
para melhorar a vida das pessoas (MULGAN et al., 2007). 

Alguns resultados das inovações sociais são facilmente identificados na 
comunidade, como os grupos de autoajuda e reabilitação, guardas de bairro, saúde 
holística e hospitais psiquiátricos, lojas de caridade, parques eólicos comunitários, justiça 
restaurativa e tribunais comunitários, entre outros. Apesar desses resultados, atualmente 
existe uma grande lacuna entre o crescimento dos problemas sociais e das possíveis 
soluções oferecidas. Faltam estratégia séria e incentivos financeiros à inovação social, para 
atender a demanda real dos consumidores (MULGAN et al., 2007). E de acordo com 
Mulgan, em nenhum país a valorização da inovação social é compatível com inovação 
tecnológica.  

Nos dias de hoje, a inovação social tornou-se importante para o crescimento 
econômico, assim como no auxílio de superações das transformações da humanidade 
(mudanças climáticas ou o envelhecimento das populações). Ela desenvolve inovações e 
melhorias no empreendedorismo social, tecnologia, negócios, políticas públicas, nas 
cidades, movimentos sociais, desenvolvimento comunitário, além de agregar estudiosos e 
pesquisadores, com novas ideias, para solucionar os problemas comuns (MULGAN et al., 
2007). Dessa forma, conclui-se inovação social como “a reinterpretação criativa de velhos 
problemas ou soluções por um grupo de inovadores, com auxílio de apoiadores ”, para 
satisfazer as necessidades sociais, melhorando as relações pessoais e o bem-estar 
humano  (MULGAN et al., 2007). 

 
3 DESIGN THINKING 

 
Design thinking é uma abordagem, com foco no ser humano, de resolução de 

problemas baseado no desenvolvimento de inovação. De acordo com Vianna et al. (2012), 
tudo o que prejudica ou atrapalha o bem-estar das pessoas é considerado um problema, 
que para ser resolvido efetivamente, é preciso abordá-lo sob vários ângulos e perspectivas. 
Segundo o autor, as soluções inovadoras são obtidas com equipes multidisciplinares, que 
apresentam colaboração e tangibilização de pensamentos e processos, que utilizam de 
pensamento abdutivo.  

Esse pensamento abdutivo é a compreensão dos problemas e o questionamento, 
desafiando as práticas convencionais, para obter uma solução assertiva (VIANNA et al., 
2012). A capacidade de ser intuitivo, de arquitetar ideias que tenham significado emocional 
(apesar de serem funcionais), de reconhecer padrões e de gerar novos significados 
envolvendo a experiência humana, faz com que o design thinking complemente o mercado 
com inovação e forneça novos significados aos produtos, serviços ou relacionamentos 
(BROWN; WYATT, 2010; VIANNA et al., 2012). Segundo Krippendorf (1989), “as coisas 
devem ter forma para serem vistas, mas devem fazer sentido para serem entendidas e 
usadas”.  
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Sendo assim, o objetivo da pesquisa de design thinking é “entender culturas, 
experiências, emoções, pensamentos e comportamentos de forma a reunir informações 
para inspirar o projeto” (VIANNA et al., 2012). Para Brown e Wyatt (2010), o uso dessa 
abordagem em projetos de inovação social tem potencial para atender as necessidades 
das pessoas, de modo que os produtos, serviços ou relacionamentos apresentam 
percepções do processo de inovação social.  

Vianna et al. (2012), explica que o processo de design thinking contém um conjunto 
de métodos. Esses métodos não apresentam linearidade nas etapas, ou seja, podem ser 
realizadas de acordo com a natureza do projeto e do problema à ser resolvido. Assim, a 
sequência imersão (análise e síntese), ideação e prototipação é bastante versátil.  

A fase denominada imersão é subdividida em imersão preliminar e imersão de 
profundidade. A primeira tem como objetivo o entendimento do problema, a definição dos 
perfis dos usuários e das áreas envolvidas. Já a segunda tem como objetivo a identificação 
das necessidades e das oportunidades que provocam a busca por soluções. A fase de 
imersão começa com reuniões, de planejamento estratégico, entre os líderes do projeto do 
design thinking, E com pesquisas para identificar comportamentos, expressões e objetos 
que as pessoas utilizam para demonstrar ligação (VIANNA et al., 2012). “Nesse momento 
a equipe de projeto aproxima-se do contexto do problema, tanto do ponto de vista da 
empresa (o cliente) quanto do usuário final (o cliente do cliente) ” (VIANNA et al., 2012, p. 
21) 

Para auxiliar a fase de imersão, com a organização dos dados para melhor identificar 
as oportunidades e desafios, é realizado uma etapa de análise e síntese. Nessa etapa os 
insights são organizados para obter uma padronização. As informações das pesquisas são 
colocadas em cartões para facilitar a consulta e o manuseio, e devem ser usados nas 
reuniões. A maneira que dispõem os dados o modo de visualização do insight facilita a 
identificação das oportunidades e favorece a criação de novas ideias (VIANNA et al., 2012). 

A segunda fase é chamada de ideação. “Uma equipe passa por um processo de 
síntese no qual destila o que viu e ouviu em insights que podem levar a soluções ou 
oportunidades de mudanças ” (BROWN; WYATT, 2010, p. 4 tradução nossa). Essa fase 
auxilia na criação de ideias inovadoras para o projeto e auxilia nas percepções diferentes 
sobre o comportamento humano, estimulando a criatividade. É de extrema importância, 
para Vianna et al. (2012) que no processo de geração de ideias a equipe seja 
multidisciplinar, com variedade de perfis, para obter diferentes perspectivas e soluções mais 
inovadoras e funcionais. Também para Brown e Wyatt (2010), as pessoas com capacidades 
diferentes colaborarem, é imprescindível para esse processo. Isso se concretiza nos 
brainstormings, pois é nessa técnica que apresentam as diversas ideias e aprimoram o 
processo criativo (VIANNA et al., 2012).  

A última fase é a de prototipação. É quando as “melhores ideias geradas durante a 
ideação são transformadas em um plano de ação concreto e totalmente concebido” 
(BROWN; WYATT, 2010, p. 6 tradução nossa). Essa concretização das ideias em produtos 
ou serviços são testados, iterados e refinados, para poder propiciar a prototipação 
(validação). “ O protótipo pode ser desde uma representação conceitual ou análoga da 
solução (baixa fidelidade), passando por aspectos da ideia, até a construção de algo o mais 
próximo possível da solução final (alta fidelidade) ” (VIANNA et al., 2012, p. 122). A 
prototipagem é importante para reduzir as imprecisões do projeto, pois é uma forma de 
validar a solução e verificar se será bem aceita ou analisar eventuais falhas que podem ser 
corrigidas, e obter uma solução final mais assertiva, reduzindo riscos e otimizando gastos. 
Ou seja, prototipação é uma “simulação que antecipa problemas, testam hipóteses e 
exemplificam ideias de modo a trazê-las à realidade para abrir discussões” (VIANNA et al., 
2012, p. 124) 

Assim, de acordo com as etapas do design thinking, é possível identificar de que 
maneira o ser humano fica no centro do projeto, olhando as experiências em diversas 
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perspectivas, permitindo encontrar soluções inovadoras que colaboram com o tema do 
projeto. O sucesso do design thinking não é somente a criação, é o processo que envolve 
a implementação e a qualidade de manter a essência da ideia durante todo o 
desenvolvimento até a introdução da solução inovadora no mercado (VIANNA et al., 2012). 
É preciso uma cultura de pensamento entusiasmado para incentivar a prototipagem como 
componente do processo criativo e não apenas um objeto de finalização do projeto. É 
importante que as ideias se tornem em soluções inovadoras que atendam os problemas 
das organizações e das pessoas de forma eficiente (BROWN; WYATT, 2010). 

 
4 METODOLOGIA 

 
Para a identificação das necessidades dos usuários do carrinho de recolher material 

reciclável, não satisfeitas ou inadequamente satisfeitas, com o objetivo de acumular 
informações que contribuam para o desenvolvimento de soluções e melhorias, foi realizado 
um estudo exploratório com abordagem qualitativa, com uso da estratégia de pesquisa 
design thinking, que abrangem as fases de coleta de dados (imersão preliminar e em 
profundidade) e a fase de tratamento de dados que compreende a análise e síntese. 

 
4.1 COLETA DOS DADOS: IMERSÃO PRELIMINAR E EM PROFUNDIDADE 

 
A coleta de dados foi realizada para identificar as necessidades do catador de 

material reciclável, quando estão exercendo sua profissão, na cidade de Maringá-PR. Essa 
etapa foi dividida em preliminar e em profundidade. A primeira, foi utilizado a pesquisa 
exploratória e a desk, para obter um entendimento inicial dos problemas enfrentados com 
o carrinho. A segunda, foi realizado entrevistas e a coleta de dados por sombra para 
identificar o problema a fundo, considerando o contexto de vida dos trabalhadores. 

Na primeira etapa, a pesquisa exploratória é uma “pesquisa de campo preliminar que 
auxilia a equipe no entendimento do contexto a ser trabalhado e fornece insumos para a 
definição dos perfis de usuários” (VIANNA et al., 2012, p. 28). No começo da pesquisa, foi 
observado e registrado algumas fotos, dos catadores de materiais recicláveis e dos 
carrinhos nas ruas, quando encontrados por acaso. A pesquisa desk “é uma busca de 
informações sobre o tema do projeto em fontes diversas (websites, livros, revistas, blogs, 
artigos, entre outros)” (VIANNA et al., 2012, p. 32).  Foram obtidas informações em sites de 
prefeituras, teses e ongs, sobre o trabalho dos catadores de materiais recicláveis e as 
dificuldades em utilizar o carrinho. Todas as observações, obtidas na imersão preliminar, 
foram registradas em cartões de insights.   

 Na segunda etapa da pesquisa em profundidade, a entrevista é realizada “para 
entender o que o individuo pensa, sente e faz” (VIANNA et al., 2012, p. 32). Foram 
realizadas sete entrevistas, com aproximadamente trinta minutos cada, seguindo um 
protocolo de pesquisa. A amostra foi por adesão e buscou informações relacionadas a 
dificuldade de utilização do carrinho. Foi preparado um questionário para ser aplicado ao 
usuário do carro (catador de lixo), feita em seu ambiente de trabalho e nos pontos de 
entrega da reciclagem. Com questões sobre o catador: como a idade, escolaridade, tempo 
de serviço como catador, o seu horário de trabalho incluindo os dias de semana, e se já 
sofreu algum acidente de trabalho; questões sobre o carrinho: se ele possuía retrovisores, 
freios ou luzes de identificação noturna, sobre o material de composição e seu 
comportamento quando exposto ao sol, o valor de compra, a quantidade de carga por 
viagem e as maiores dificuldades ao dirigir esse carrinho. Foi utilizado um smartphone para 
gravar as entrevistas, e uma prancheta com o questionário e folhas para anotações dos 
insights.  

A coleta de dados sombra, “é o acompanhamento do usuário (ou outro ator do 
processo) ao longo de um período de tempo que inclua sua interação com o produto ou 
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serviço que está sendo analisado” (VIANNA et al., 2012, p. 53). Nesse procedimento de 
coleta “sombra”, a equipe observou o usuário com a finalidade de entender os hábitos, 
expectativas, dificuldades e facilidades, identificando as necessidades latentes que não 
foram explicitadas na entrevista. Essa coleta foi realizada com o pesquisador seguindo o 
catador, em um dia de trabalho, sem perguntar ou interferir no contexto. Foram utilizados 
cartões de insights para anotar as observações. 

 
4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS: ANÁLISE E SÍNTESE 
 

Após as etapas da coleta de dados, com a análise dos resultados foram examinadas 
e sintetizadas as informações adquiridas, e organizadas de modo a auxiliar na 
compreensão do problema, utilizando cartões de insight e a técnica persona, além da 
síntese das entrevistas. 

Os cartões de insight são cartões utilizados para registrar as “reflexões embasadas 
em dados reais da pesquisa”, e “facilitam a rápida consulta e o seu manuseio, contendo o 
texto original coletado e a fonte” (VIANNA et al., 2012, p. 66). Os cartões foram elaborados 
no final de cada etapa de coleta de dados, e permitiu sintetizar os achados relevantes da 
pesquisa, sendo uma análise preliminar dos dados da pesquisa.   

A técnica persona identifica arquétipos, a partir da síntese das informações obtidas 
na coleta de dado. Representa as motivações, desejos, necessidades reais e expectativas 
de um grupo abrangente (VIANNA et al., 2012). As personas foram identificadas com a 
definição de características, com polaridades, comuns aos usuários para a personificação 
de três tipos de personas distintos). 

 
5 RESULTADOS 

Os resultados estão estruturados em: caracterização da amostra, resultados da 
pesquisa exploratória e resultados da pesquisa em profundidade. 

. 
5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 
 

Foram entrevistados seis homens e uma mulher de diferentes faixas etárias. A partir 
delas, foi possível identificar a predominância do sexo masculino, e a baixa escolaridade 
entre os catadores de materiais recicláveis. Dados mostrados no Quadro 1. 

 
Quadro 1 – Caracterização da amostra 

Entrevista Sexo Idade Escolaridade 
Tempo 

de 
serviço 

Jornada de 
trabalho 

Sofreu 
acidente de 

trabalho 
como 

catador? 

1 Feminino 
52 

anos 
Fundamental 15 anos 

8 horas/dia de 
segunda à 
sexta-feira 

Não 

2 Masculino 
31 

anos 
Fundamental 1 ano 

8 horas/dia de 
segunda à 
sexta-feira 

Não 

3 Masculino 
35 

anos 
Fundamental 23 anos 

6 horas/dia de 
domingo à 
domingo 

Não 

4 Masculino 
36 

anos 
Fundamental 

Mais de 
20 anos 

6 horas/dia de 
domingo à 

domingo, mas 
Não 
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não tem rotina 
fixa 

5 Masculino 
43 

anos 
Fundamental 

3 
semanas 

8 horas/dia de 
segunda à 
sexta-feira 

Não 

6 Masculino 
68 

anos 
Fundamental 23 anos 

10 horas/dia de 
segunda à 

sábado, 
6 horas aos 
domingos 

Não 

7 Masculino 
79 

anos 
Fundamental 12 anos 

8 horas/dia de 
segunda à 
sexta-feira 

Sim 

Fonte: Tratamento de dados da pesquisa (2019) 

 

5.2 RESULTADOS DA PESQUISA EXPLORATORIA 
 
5.2.1  Características da atividade do catador de materiais recicláveis 

 
Os achados registrados nos cartões de insights obtidos na imersão preliminar e em 

profundidade foram sintetizados em duas categorias que abrangem as características da 
atividade do catador de material reciclável. O Quadro 1 apresenta as características gerais 
da atividade, e o Quadro 2 apresenta características diretamente relacionados com a 
atividade do catador de material reciclável. 
 
Quadro 2 – Características gerais da atividade  

Nº Insight Fonte Tema 

1 
Conscientização nas escolas e nos bairros 
da importância de separar os materiais 

Prefeitura de 
Maringá 

Aumento de 
coleta dos 
recicláveis 

2 
Calendário de coleta (palestras, cartilhas, 
banners) 

Prefeitura de 
Maringá 

Condição de 
trabalho 

3 Carga horária de trabalho alta Site IPE.GOV 

4 
Competição entre os catadores de 
materiais recicláveis 

Site IPE.GOV 

5 Criação de cooperativas 
Prefeitura de 
Maringá 

6 
Trabalho desvinculado de cooperativa ou 
associações 

Pesquisa de campo 

Fonte: Tratamento de dados da pesquisa (2019) 

 
Entre as características gerais da atividade destaca-se o empenho da Prefeitura 

municipal em melhorar as condições de trabalho e a aumentar a coleta dos recicláveis 
(Quadro 2). 

 
Quadro 3 – Características especificas da atividade do catador de materiais recicláveis 

1 
Carrinho com emendas de ferros no apoio das 
mãos  

Pesquisa de 
campo 

Conforto 2 Carrinho pesado 
Pesquisa de 
campo 

3 Exposição do trabalhador ao sol 
Pesquisa de 
campo 
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4 Exposição do trabalhador  à chuva 
Pesquisa de 
campo 

5 Carrinho feito com ferro reutilizado enferruja com a 
presença de agua  

Pesquisa de 
campo 

Danos 

6 
Exposição à chuva Pesquisa de 

campo 

7 
Contato com agulhas e seringas, curativos, papel 
higiênico, animais mortos 

Site IPE.GOV 

Saúde 

8 
Contato com pesticidas, baterias e pilhas, produtos 
químicos 

Site IPE.GOV 

9 
Contato direto com lixo ao procurar recicláveis nas 
latas de lixo 

Observação 

10 Força excessiva nas subidas ao usar o carrinho Observação 

11 Exposição à poeira Site IPE.GOV 

12 Exposição a ruídos de trânsito Site IPE.GOV 

13 Exposição ao odor desagradável Site IPE.GOV 

14 Postura forçadas e incômodas Site IPE.GOV 

15 
Trabalho sem folga (mulher trabalhando com o 
braço engessado) 

Pesquisa de 
campo 

16 Dividir as ruas com os carros 
Pesquisa de 
campo 

Segurança 
17 Não há sinalização nos carrinhos 

Pesquisa de 
campo 

18 Papelão molhado vale mais (peso é maior) Entrevista Valor do 
reciclável 19 Papelão é o material priorizado pelo catador Entrevista 

Fonte: Tratamento de dados da pesquisa (2019) 

 
Sobre as características específicas da atividade do catador de recicláveis 

destacam-se cinco temas: conforto –  mudança do clima e configurações do equipamento; 
danos - ao material e ao equipamento; saúde – contato direto com o lixo que pode ser 
prejudiciais a saúde, trabalho intenso e sem folga que desafia os limites do corpo; exposição 
ao pó, odores, ruídos; segurança – ao transitar pelas ruas; Valor do reciclável – o papelão 
tem maior valor (Quadro 3). 
 
5.3 RESULTADOS DA PESQUISA EM PROFUNDIDADE 
 
5.3.1  Características do uso de carrinho para coleta de materiais recicláveis 

 
Por meio das entrevistas foi possível identificar o uso do carrinho para coletar 

materiais recicláveis e características relacionadas ao seu uso. O Quadro 4 mostra a 
síntese das entrevistas, separadas por tempo de serviço (catadores de materiais recicláveis 
que trabalham nesse ramo a menos de 10 anos; de 10 à 20 anos; e mais que 20 anos). 

 
Quadro 4 – Características do uso do carrinho para coleta de materiais recicláveis 

Perguntas 
Repostas por tempo de serviço como catador 

Menos de 10 anos De 10 à 20 anos Mais de 20 anos 

1 

Carrinho 
equipado  

(retrovisor, 
freios, luz) 

Não Não Não 

Luz de 
identific

ação 
noturna 

Não, 
apena

s 
buzina 

Não Não 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro 

de 2019 

2 
Material 

do 
carrinho 

Ferro Ferro Ferro Ferro Ferro Ferro Ferro 

3 

Carga 
média que 

carrega 
por 

viagem 

80 quilos 
por 

viagem 

80 quilos 
por 

viagem 

80 quilos 
por 

viagem 

100 
quilos 

por 
viagem 

Mais 
de 100 
quilos 

por 
viagem 

Mais de 
100 

quilos 
por 

viagem 

100 quilos 
por viagem 

4 

Quantidad
e de 

viagens 
diária 

2 viagens 
Mais de 

3 
2 viagens 

2 
viagens 

1 
viagem 

3 
viagens 

2 viagens 

5 

Controle 
do 

carrinho 
nas 

subidas e 
nas 

decidas 

Na força 
do braço 

e das 
pernas 

Subidas: 
empurra 
com o 
guidão 

na 
barriga. 
Decidas: 

com a 
força do 
calcanha

r 

Subidas: 
empurra 
com o 

guidão na 
barriga 

Decidas: 
com a 

força do 
calcanhar 

Na força 
do braço 

e das 
pernas 

Na 
força 
do 

braço 
e das 

pernas 

Na força 
do 

braço e 
das 

pernas 

Tem um 
dispositivo 
que o peso 
do carrinho 
auxilia na 

locomoção 

6 

Carrinho é 
próprio ou 
alugado? 

Qual o 
valor para 
obter um 
carrinho? 

Próprio, 
400 reais 

Próprio, 
mais ou 
menos 

500 reais 

Próprio, 
350 reais 

Próprio, 
150 
reais 

Próprio
, 300 
reais 

Alugado 
Próprio, 

400 à 500 
reais 

7 

Qual a 
maior 

dificuldade 
que se 

tem com o 
carrinho? 

Controlar 
o peso 

Passar 
risco de 
vida no 
trânsito 

O peso 
do 

carrinho 

Manobr
ar com o 
pneu de 
bicicleta 

O peso 
do 

carrinh
o 

O peso 
do 

carrinho 

Manobrar 
o carrinho 

Fonte: Tratamento de dados da pesquisa (2019) 
 

Os resultados apontam o uso de carrinho próprio, confeccionado em ferro, pouco 
equipado, com custo máximo de 500 reais, usado para carga mínimo de 80 quilos por 
viagem, podendo chegar ao extremo de três viagens por dia. Sendo que a maior dificuldade 
é manobrar e controlar o peso do carrinho, além do risco de vida ao transitar com o carrinho 
na rua (Quadro 4). 
 
5.3.2 Personas 

 
Mediante a coleta de dados provenientes da entrevista e da observação foi possível 

criar três personas, com perfis extremos, que representam as motivações, expectativas e 
as necessidades dos catadores de materiais reciclados, que utilizam o carrinho de mão 
para trabalhar.  

Foi identificado, a partir dos dados coletados, diferentes polaridades das 
características dos usuários. Essas polaridades são:  
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• Trabalho fixo como catador/ Trabalho extra (não fixo): o usuário utiliza da 
coleta de materiais recicláveis sua única fonte de renda ou não; 

• Trabalha autônomo/ Trabalha para uma pessoa: o usuário tem seu próprio 
carrinho e o lucro é 100% para ele, ou é assalariado e trabalha por comissão; 

• Tecnológico/ Não tecnológico: o usuário aceita interferências tecnológicas no 
carrinho para auxiliar sua movimentação ou não aceita auxilio da tecnologia; 

• Desregrado/ Regrado: tem uma rotina de trabalho que segue corretamente, 
respeitando horário de paradas, almoço e turno de trabalho, ou não segue 
uma rotina; 

• Habilitado/ Não habilitado: o usuário sabe as regras de trânsito ou não. 
 

Além dessas polaridades, analisaram-se os quilos que os catadores de materiais 
recicláveis carregam por viagem, as distâncias que percorrem por dia e se os reciclados 
são separados pela população, ou se são misturados no lixo comum. A partir dessas 
informações foram criados 3 personas para facilitar a compreensão da realidade desses 
trabalhadores, e para auxiliar a criação de soluções. Sendo assim os arquétipos são: 

1) Carlos é um idoso ativo de 74 anos de idade e é catador de material reciclável 
há 65. Nunca teve outra profissão, por tanto viu todas as evoluções do 
carrinho. Hoje em dia, faz 4 viagens pois não aguenta carregar o peso que 
conseguia quando era jovem, mas, mesmo assim carrega mais de 100 quilos 
por vez, considerando que o carrinho é feito de ferro fundido que adiciona 
peso na viagem. Ele já tem sua clientela formada e a logística determinada, 
por isso faz o mesmo caminho sempre e recolhe os reciclados limpos e 
separados pelos donos. Se tivesse alguma tecnologia que reduzisse o peso 
do carrinho, o seu Carlos conseguiria carregar mais material por vez, e 
reduziria o número de viagens por dia. Além, de preservar a sua saúde 
muscular por já ser um idoso precisando de atenção. 
 

2) Fabiana é uma jovem de 18 anos que decidiu sair da casa dos pais e se 
sustentar sozinha. Quer um emprego temporário que não tenha pré-requisitos 
de altos níveis de escolaridade. Enquanto procura por algo fixo, começou a 
trabalhar de catadora de material reciclável para um rapaz com galpão. Faz 
mais de 6 viagens por dia por não ter muita força para controlar o carrinho 
pesado nas decidas. O carrinho não tem freio e ela o controla com a força dos 
pés. Como faz pouco tempo que está nesse ramo, cada dia ela faz uma 
logística diferente, e precisa procurar os materiais nas caçambas de lixo. Ela 
já se cortou com vidro, cavaco industrial, calha, além de ter contato com 
pilhas, baterias e celulares. Se tivesse conscientização nas escolas e nos 
bairros, para a separação correta dos reciclados, Fabiana não precisaria 
colocar sua saúde em risco. Se o carrinho tivesse uma configuração que 
aliviasse o peso da carga, que reduzisse a velocidade nas descidas, e um 
sistema de freio, facilitaria muito o seu trabalho. 
 

3) João é um adulto de 30 anos, trabalha com venda de reciclados há 18 anos. 
Começou muito novo com o seu pai. Tem seu próprio carrinho, que foi feito 
por ele mesmo, por isso, o guidão foi feito com solda de diversas emendas de 
ferro. João nunca tirou habilitação, por isso não segue as regras de transito. 
Já sofreu vários acidentes por andar na contramão das avenidas principais da 
cidade. Já operou da hérnia de disco, lombalgia, artrose e rabdomiólise 
causados pelo excesso de força. Ele molha todos os papelões que encontrava 
para aumentar os quilos do material e conseguir um retorno maior. João é 
muito competitivo e sempre quer as regiões de outros catadores. Ele já se 
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envolveu em brigas sérias por esse motivo. Para ele, o dia só acaba se 
conseguir muito material para vender. Assim, passa horas debaixo do sol, sem 
proteção. Faz pouco tempo que descobriu um câncer de pele. Se tivesse 
algum elemento no carrinho que protegessem os usuários da exposição ao 
sol e à chuva, também preservaria a saúde dele. Se o carrinho tivesse a 
configuração que o tornasse mais leve e de fácil manuseio, facilitaria muito o 
seu trabalho. 
 

6  CONCLUSÃO 
 
A aplicação da metodologia design thinking na etapa inicial do processo de inovação 

social no contexto urbano da cidade de Maringá foi descrita por meio da identificação das 
necessidades dos catadores de materiais recicláveis.  

A primeira fase do design thinking, é a coleta de dados. Por meio da imersão 
preliminar (pesquisa desk e pesquisa de campo) foi possível coletar dados para identificar 
as características gerais e especificas da atividade dos catadores de materiais recicláveis. 
Por meio imersão em profundidade (entrevista) foi possível ter contato com o catador, e 
identificar as suas reais necessidades. A segunda fase do design thinking é análise dos 
resultados. Por meio da análise e síntese dos dados foi possível identificar as 
características do uso de carrinho para coleta de materiais recicláveis, e criar personas.  

Logo na pesquisa de campo (fase preliminar da pesquisa) foi diagnosticado que 
ainda há catadores autônomos, desvinculados de cooperativas e associações, apesar do 
empenho da Prefeitura Municipal de Maringá em melhorar as condições de trabalho e a 
aumentar a coleta dos recicláveis, com o incentivo às cooperativas e outras formas de 
associações outras formas de associações de catadores de materiais recicláveis.  

Os catadores fazem uso de carrinho próprio, confeccionado em ferro, pouco 
equipado, com custo máximo de 500 reais, usado para carga mínimo de 80 quilos por 
viagem, podendo chegar ao extremo de três viagens por dia. Sendo que a maior dificuldade 
é manobrar e controlar o peso do carrinho, além do risco de vida ao transitar com o carrinho 
na rua.   

As soluções, que supririam as principais necessidades identificadas relacionadas 
com o uso do carrinho, seriam tecnologias que reduziria o peso do carrinho, que facilitasse 
a direção e que tivesse um melhor controle de parada sem precisar da força humana. 

Não podemos desconsiderar também as necessidades latentes, que não foram 
relatadas pelos catadores entrevistados, mas que foram diagnosticadas na fase preliminar 
da pesquisa como características gerais da atividade do catado de material reciclável: 
condições de trabalho, e as características específicas da atividade do catador de material 
reciclável: conforto, saúde, segurança e valor do reciclável, que demonstram a necessidade 
de melhorias que vão além da configuração do carrinho. Há a necessidade de melhorar as 
condições de trabalho, que pode ser o uso de vestuário adequado com funções de conforto 
(mudança do clima, trabalho intenso), proteção (exposição ao lixo, ao sol), e segurança 
(visibilidade no trânsito); podem ser incentivos para a separação de lixo; capacitação do 
catador.  

O processo de inovação social dos catadores de materiais recicláveis está em fase 
inicial, este estudo contemplou o processo de diagnostico e reconhecimento das reais 
necessidades dos mesmos. Fica em aberto a criação de solução inovadora para as 
necessidades identificadas, para isso é necessário o empenho dos diversos setores 
(publico, privado, terceiro setor, ensino), para acelerar a resolução deste problema social. 
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