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RESUMO

A presente dissertação apresenta um framework ágil de trabalho, no qual o erro é reconhecido como uma rotina que 
promove a obtenção de soluções criativas. A dissertação sistematiza um estudo de caráter exploratório com esquemas 
visuais que propõem a composição de uma estrutura fundamentada e arquitetada para que seja considerada um fra-
mework Ágil de trabalho.

Verificou-se que o erro faz parte de um processo em loop, que são os hábitos, e que ele (erro) não deve ser evitado de 
forma a não quebrar este circuito que apresenta um conjunto de etapas que contribuem para o bom desenvolvimento 
do produto. Com o objetivo de incluir o “Ciclo do Erro” como um framework de trabalho, à estrutura do loop desen-
volvido, é incorporado um conjunto de regras e ferramentas capazes de elevar o grau de assertividade e produtividade 
que o mesmo procura alcançar. O framework desenvolvido é submetido a uma avaliação formativa (qualitativa) com 
especialistas da área e deverá ser testado no contexto laboral, com vista a resultados mais positivos na resolução de 
problemas e gestão de projetos para a entidade empregadora e empregado, de maneira a obter uma avaliação quanti-
tativa, fase que nesta dissertação não é contemplada, também em decorrência do contexto epidémico atual. 

Palavras-chave: erro, framework, hábitos, Agile, trabalho.
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ABSTRACT

This dissertation presents an Agile framework in which error is recognized as a routine that promotes the achievement 
of creative solutions. The dissertation systematizes an exploratory study with visual schemes that propose the 
composition of a grounded structure to be considered an Agile framework.

It was found that the error is part of a looping process, which are habits, and that it (error) should not be avoided in 
order not to break this circuit that presents a set of steps that contribute to the good development of the product. 
With the purpose of include the “Error Cycle” as a work framework, a set of rules and tools is added to the structure 
of the developed loop, capable of increasing the degree of assertiveness and productivity that it seeks to achieve. 
The developed framework is submitted to a formative (qualitative) assessment with specialists in the area and shou-
ld be tested in a work context, aiming more positive results in problem solving and project management for the em-
ployer and employee, in order to obtain a quantitative evaluation, a phase that is not included in this dissertation, 
also due to the current epidemic context.

Keywords: error, framework, habits, Agile, work.
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INTRODUÇÃO

Por definição, o erro é o “ato ou efeito de errar; aquilo que resulta de uma má compreensão ou de análise
deficiente de um fato ou de um assunto; o que está imperfeito ou mal feito; diferença entre o valor real e o valor cal-
culado ou registado por observação”3, portanto, é dado que o que não é perfeito é errado e é a causa de insatisfação, 
desilusão e assim, deve ser condenado e evitado. Também são encontrados os mesmos conceitos no Velho Testamen-
to, o livro mais lido da história da humanidade, na passagem em que Eva erra ao comer uma maçã que lhe era proibida 
e, ao fazê-lo, condena a si e a Adão, os dois únicos humanos que viviam no Jardim do Éden a regressar à Terra: “(...) 
Porque deste ouvidos à tua mulher e comeste o fruto de que te avisei que não tocasses, o solo da terra será maldito por 
tua causa. Terás de lutar a vida inteira para tirares da terra a tua subsistência. Dar-te-á muitos espinhos e cardos, mas 
tu comerás das suas verduras. Terás de suar muito durante a vida toda para teres o sustento, até que morras e voltes 
para a terra, donde aliás, foste tirado. Porque fundamentalmente és terra e para a terra voltarás.” (Gênesis 3 - O Livro 
(OL) s.d.) Mas, e se o erro fosse uma oportunidade para Adão e Eva? E se ao invés de serem condenados, fossem enco-
rajados a arriscar e descobrir, talvez, benefícios relacionados à ingestão de maçãs?

O leitmotiv da presente dissertação, remetida ao mestrado de Design Gráfico e Projetos Editoriais, reside na procura 
de respostas para estas perguntas, apresentando um framework ágil de trabalho onde o erro é o objeto de promoção 
da solução final denominado o “Ciclo do Erro”, uma estrutura conceitual baseada nos estudos de Adam Grant, psicólo-
go americano especialista em psicologia organizacional e escritor do livro “Originais: Como não-conformistas mudam 
o Mundo” (Grant 2016), e Charles Duhigg, jornalista de investigação do New York Times e autor do livro “O Poder do 
Hábito - Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios” (Duhigg 2014). 

É possível observar que há caminhos que tentam normalizar e até valorizar o erro enquanto condição para se alcançar 
uma solução válida para determinado problema, e é possível acompanhar este esforço no cenário laboral moderno, 
onde a subjetividade é cada vez mais valorizada, ou seja, o indivíduo tem espaço legítimo de liberdade para expressar 
os seus pontos de vista, julgamentos de valor, preferências e sentimentos. Nota-se que no mercado de trabalho, 
as formas de trabalhar e de se pensar o trabalho estão em constante mudança e houve muitos progressos desde a 
Primeira fase da Revolução Industrial até à denominada Indústria 4.0, que diz respeito ao processo evolutivo que se 
passa nos dias de hoje e projeta-se para o futuro. Num rápido diagnóstico, ainda há sintomas das estruturas laborais 
de antigamente, porém existe um movimento contrário: a eficácia (execução ou não execução de uma tarefa) antes 
vista como único elemento de mérito, dá espaço à eficiência (recursos gastos na execução de uma tarefa) do funcioná-
rio, em outras palavras, o executar sistemático de tarefas intensamente valorizado por Frederick Taylor (1856 - 1915) 
e o pensamento puramente racional e matemático de René Descartes (1596-1650) evolui para um pensamento mais 
empírico do trabalho, onde o mesmo procura ser otimizado de maneira a utilizar menos recursos e onde a subjetivi-
dade criativa do funcionário é reconhecida como um caminho importante na procura de soluções aos problemas. É 
observado também, na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes (Immanuel Kant 1797), os padrões de com-
portamento e da moralidade humana, que sustentará o estudo de uma estrutura de trabalho onde o erro é um objeto 
rotineiro, livre de julgamentos pré-concebidos.

A presente dissertação divulga o estudo do framework “Ciclo do Erro” numa abordagem teórica, e a sua versão dia-
gramática para ser testada no cenário laboral. Para facilitar a compreensão, a dissertação é subdivida em três partes 
principais antecipada pelo capítulo “Estado da Arte” e finalizado em uma discussão reflexiva e posterior conclusão, que 
vai ao encontro do objetivo principal desta dissertação.

3  “Erro”, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013
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DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

O erro certamente é um grande problema quando vinculado ao contexto de trabalho, muitas vezes relaciona-se à inca-
pacidades e descuidos. A questão que a presente dissertação procura responder é se há meios para a inserção do erro 
nos processos de trabalho, de maneira positiva para que gerem soluções criativas. Esta investigação apresenta uma es-
trutura (framework) prática que incorpora o erro como uma etapa fundamental para a obtenção de resultados satisfató-
rios e com base na mesma, é desenvolvida uma discussão que a eleva para uma possível aplicabilidade em contexto real.
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ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

A composição da estrutura da presente dissertação passa pela sustentação teórica que reflete uma recolha minuciosa 
e criteriosa de elementos que foram categoricamente identificados no Estado da Arte, de seguida apresentado. Para o 
estabelecimento deste capítulo, foram identificados pontos para a contextualização e base do trabalho, são eles:

●	 O	mercado	de	trabalho:	nomeadamente as quatro fases da Revolução Industrial. Esta exposição é necessária para 
contextualizar o cenário em que o “Ciclo do Erro” se encaixa e para perceber as evoluções do modus operandi;

●	 As	metodologias	de	pensamento	e	organizacionais:	um tema que aborda a diferença entre método e metodologia, 
passando pelo método cartesiano, kantiano e explicando a metodologia Ágil (Agile). Este tópico é essencial para 
compreender de maneira filosófica e empírica o modo de pensar o trabalho, importante para a presente dissertação;

●	 Os	frameworks: um levantamento específico sobre as estruturas de trabalho, passando pelo conceito básico de 
framework e evoluindo para os frameworks Ágeis;

●	 O	erro: uma investigação sobre o elemento chave da presente dissertação, passando pelo senso comum do 
objeto até conceitos mais elaborados e específicos para a atividade de trabalho, como o conceito de Fail Fast.

O conjunto de bibliografia relacionada com a temática explorada acrescenta valor à investigação, porém a curadoria 
ativa é necessária para evitar assuntos supérfluos ou equivocados acerca da discussão. Concisamente, deve-se à leitura 
isenta de preconceitos e intensa de: dissertações de mestrado, relatórios técnicos diversos, obras específicas e publica-
ções periódicas e permanentes. A organização desta estrutura resulta de uma análise crítica, de uma seleção cuidado-
sa e de uma reflexão sobre o conjunto de resultados originados pela mesma.

Após a fase de coleta de informações, descritas anteriormente, o segundo momento desta dissertação procede à ope-
racionalização dos resultados obtidos, de modo a avaliar a sua validade e exequibilidade. Este segundo momento é 
composto por seis partes que estão intimamente interligadas entre si, são elas:

1.	 Primeira	parte	-	Os	originais:	capítulo que explora a obra “Originais: Como não-conformistas mudam o Mundo” 
e a palestra “Os surpreendentes hábitos dos pensadores Originais”, ambas as obras de Adam Grant e como pro-
duto desta exploração, é apresentado o Ciclo do Erro 1.0 ou, uma versão inicial do mesmo, seguido de exemplos 
para a sustentação da estrutura;

2.	 Segunda	parte	-	Os	hábitos:	capítulo que explora a obra “O Poder do Hábito” de Adam Duhigg, uma abordagem 
científica sobre a conceção dos hábitos e seu funcionamento, e que permitiu a estruturação do Ciclo do Erro 2.0 
enquanto produto complementar à primeira parte da presente dissertação; 

3.	 Terceira	parte	-	Enquadramento	do	Ciclo	do	Erro	enquanto	framework:	neste capítulo, o Ciclo do Erro, até o 
momento desenvolvido, passa por uma minuciosa análise e enquadramento com a metodologia Ágil (Agile);

4.	 Quarta	parte	-	Análise	Metodológica: é apresentada uma análise metodológica, com base nos métodos de Des-
cartes e Kant, bem como correlações que ocorrem com frameworks e modelos para os pensamentos divergente 
e convergente;

5.	 Quinta	parte	-	Discussão:	neste capítulo, é desenvolvida uma refinada discussão a partir da coleta de infor-
mações e opiniões resultantes de entrevistas com importantes personagens do cenário laboral da  
tecnologia em Portugal. 

6.	 Sexta	parte	-	Conclusão: por fim, é apresentada uma conclusão reflexiva de todo o conteúdo desenvolvido, 
fase essencial para sintetizar todas as complexas correlações estimuladas no decorrer da discussão.

 
Vale ressalvar que a presente dissertação se encontra em conformidade com o Acordo Ortográfico da Língua Portu-
guesa, no entanto podem ser sentidas ligeiras diferenças na composição da escrita pelo fato de a autora ser luso-
-brasileira. A tese também obedece à estrutura de normas de citação e referências do Estilo Chicago.
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METODOLOGIA DO TRABALHO

Foram identificados dois métodos de investigação para orientar, organizar e guiar a presente dissertação, que se justifi-
cam ao ajudar a fomentar a análise e reflexão. Foram eles: Investigação Exploratória (exploratory research) e Mapa de 
Conceitos (concept mapping). (Martin e Hanington 2012)

Investigação Exploratória é um método que compreende o universo comportamental e exploratório, sendo um 
método qualitativo, que se refere às adaptações num campo processual do design - caminhos que esta dissertação 
percorre. Este método pretende apenas explorar as questões da investigação e não oferecer soluções finais para 
os problemas existentes, uma vez que o investigador deve estar disposto a mudar de direção diante de novos da-
dos, ideias e resultados. Como uma exploração, a investigação é propositadamente flexível, o que pode significar 
divergências dos protocolos planeados e a coleta de informações de interações e observações espontâneas é in-
centivada. A síntese é crítica, mas direcionada à reflexão, e não à análise formal de dados concretos. A investigação 
exploratória culmina numa compreensão abrangente da área de investigação e, resulta num conjunto de implica-
ções tangíveis de design ou critérios orientadores, preparando as bases para a investigação generativa e o desenvol-
vimento de conceitos. Esse método tem um importante componente que esta dissertação constantemente exercita: 
a pesquisa secundária (secondary research) que diz respeito à pesquisa criteriosa de todo o tipo de assuntos rela-
cionados com a temática, traçando limites de definição do projeto, pois identifica quais precedentes existem e onde 
ainda podem existir lacunas de oportunidade, servindo basicamente como base de auxílio para o entendimento da 
pesquisa e território de investigação. (Research Methodology s.d.)

Como a presente dissertação não cessa somente na investigação e reflexão, propõe também exercícios visuais, chama-
dos no decorrer da dissertação de “Ciclo do Erro”, o método de Mapa de Conceitos faz-se presente. Este mapeamento 
é um framework, ou estrutura visual, que permite aos designers absorver novos conceitos em um entendimento exis-
tente de um domínio, para que novos significados possam ser criados. (Martin e Hanington 2012)

Um Mapa de Conceitos é uma ferramenta que conecta e dá sentido a um grande número de ideias, objetos e eventos 
relacionados a um determinado campo. Ele fornece um esquema que ajuda na visualização de um sistema e as auxilia 
na criação, no estudo de conexões existentes e na expansão do que já é entendido, mas que pode ser dado como certo 
em um sistema específico. Idealmente, os conceitos podem ser movidos por tentativa e erro até que a melhor hierar-
quia seja alcançada.

AGILE

CARTESIANO

WATERFALL

KANTIANO

MINDSET

MÉTODOS

SCRUM

XP

PDCA

LEAN STARTUP

FRAMEWORK

IDEIA

Figura 1 - Exemplificação de um Mapa de Conceitos
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Estes dois métodos conjugam-se constantemente no decorrer da presente dissertação e para obter ainda mais dados 
que reforçam e conferem à investigação uma camada de interações e feedbacks pertinentes para uma maior elasticida-
de de discussão, foram coletados dados qualitativos de duas maneiras: 

1. Levantamento, via questionário digital, da perceção do erro no contexto laboral. Esta survey foi realizada com 
mais de cem participantes anônimos, com o objetivo de apurar o senso comum da palavra erro quando condi-
cionada ao ambiente de trabalho;

2. Entrevistas semiestruturadas com formadores de opinião relevantes para a apreciação especializada do con-
teúdo da dissertação e que possuem conhecimento de causa para acrescentar elementos de discussão para a 
presente investigação, de maneira empírica. Estas entrevistas resultam em uma avaliação formativa onde são 
colhidas informações que permitem a aproximação da temática abordada teoricamente na dissertação com o 
contexto real e atual. Os entrevistados foram escolhidos com base nos conhecimentos técnicos que cada um 
possui e nas suas experiências que são de interesse para a construção de uma linha de pensamento crítico que 
será apresentada na discussão da presente dissertação. O objetivo da recolha destes dois tipos de dados é fazer 
uma triangulação destes dados mais amplos e abertos com argumentações qualificadas.

Portanto, é possível reconhecer que a presente investigação abrange quatro das cinco fases de processo de design, são elas:

Fase	01	-	Planeamento,	âmbito	e	definição	-	parâmetros	do	projeto	a	ser	explorado	e	definido;
Fase	02	-	Exploração	e	síntese;
Fase	03	-	Geração	de	conceito,	protótipo	de	interação;
Fase	04	-	Avaliação,	Refinamento	e	Produção	(baseados	em	testes	de	interação	e	feedbacks).

A última fase diz respeito ao lançamento e monitoramento do projeto, não sendo englobada na dissertação que visa ini-
ciar uma rica discussão para que a mesma possa abrir caminhos para novas investigações especializadas sobre o assunto.
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ESTADO DA ARTE
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1. INTRODUÇÃO

O Estado da Arte do presente trabalho considera o conceito de metodologias e métodos, o estudo de metodologia ágil 
(Agile) e os frameworks de trabalho existentes, fazendo um recorte no framework ágil Scrum, por ser um framework 
massivamente explorado atualmente e, também o conceito de erro, com um enquadramento subjetivo e, posterior-
mente, relacionado ao campo profissional, procedendo à introdução do conceito de Fail Fast. O pano de fundo desta 
contextualização é o mercado de trabalho, mais precisamente com uma análise histórica das fases da Revolução Indus-
trial, com recorte em como estas fases influenciaram a relação entre homem e trabalho até os dias contemporâneos.
 
Este capítulo é muito importante para a compreensão e orientação do trabalho pois reflete sobre o que já foi desco-
berto sobre os assuntos em pauta no intuito de enriquecer as argumentações exploradas durante a investigação. É 
também uma atividade de reflexão que possibilita à dissertação conclusões singulares, que só seriam possíveis diante 
da minuciosa investigação e curadoria de dados que interagem ou não entre si.
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2. O MERCADO DE TRABALHO

É necessária uma contextualização histórica do mercado de trabalho como um todo para que o conceito de metodolo-
gias e os frameworks de trabalho sejam compreendidos. O cenário laboral atual dá-se pela institucionalização de um 
conjunto de mudanças, conhecido por Revolução Industrial, que teve protagonismo entre os séculos XVIII e XIX du-
rante os quais a principal particularidade foi a substituição do trabalho manufaturado (onde a atividade produtiva era 
artesanal e manual) pelo uso de máquinas e trabalho assalariado. A Revolução Industrial passou por três fases e está 
a passar pela sua quarta fase, conhecida também como Indústria 4.0. E, é neste contexto, que a Metodologia Ágil se 
encaixa para ajudar a garantir o alinhamento de excelência entre processos, tecnologias e pessoas.

2.1 A Primeira Revolução Industrial 

 
Com início em 1750, a Primeira fase da Revolução Industrial deu-se na Inglaterra, caracterizada pela substituição do traba-
lho manual pelo industrial. A principal manufatura da Inglaterra era a tecelagem de lã, mas foi com a produção dos tecidos 
de algodão que o processo de mecanização se iniciou - cerca de 90% dos tecidos ingleses de algodão eram vendidos no 
exterior. A invenção da máquina de fiar, que transforma em fios as fibras têxteis de algodão, seda e lã para o fabrico de 
tecidos, revolucionou a técnica de produção, transformando a Inglaterra na maior produtora de fios para tecidos. Essa 
invenção substitui a roca, um dos mais antigos instrumentos de fiar. A Inglaterra passou, assim, da manufatura para a 
maquinofatura, produzindo e vendendo os seus produtos industriais em todo o mundo. Este momento representou uma 
verdadeira revolução no modo de produzir mercadorias em tempo bastante menor, quando comparado à manufatura.

A passagem da manufatura para o sistema fabril foi impulsionada pelas invenções da máquina de fiar, a máquina a vapor 
e o tear mecânico que resultou na introdução das máquinas nos processos industriais, marcando um visível progresso 
técnico e científico, favorecendo a expansão das indústrias e o aumento de produção. Por consequência, o desenvolvi-
mento do mercado internacional aumentou o mercado consumidor, resultando no surgimento da classe operária.

Karl Marx (1818 – 1883) filósofo, sociólogo e revolucionário historiador foi responsável por grande literatura teóri-
ca sobre a revolução, oferecendo descrições e projeções históricas sobre as revoluções norte-americana, inglesa e 
francesa na obra “Contribuição para a crítica da Economia Política” (Marx 1859) onde refere que: “Em certo estágio 
do seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais entram em contradição com as relações de produção exis-
tentes ou, o que é apenas sua expressão jurídica, com as relações de propriedade, no interior das quais se tinham 
movido até então. De formas de desenvolvimento das forças produtivas, estas relações transformam-se em entraves 
das mesmas. Inaugura-se então uma época de revolução social. Com a alteração da base econômica, altera-se mais 
lentamente ou mais rapidamente toda a imensa superestrutura.” (Marx 1859). Sucintamente “A revolução social é 
o processo histórico de substituição da classe proprietária dominante por uma nova classe proprietária. Segundo a 
passagem citada de Marx, ela se inicia quando o desenvolvimento das forças produtivas entra em choque com as 
relações de produção vigentes, o que se manifesta no desencadeamento da luta entre a classe emergente e a domi-
nante. Para que isso ocorra, porém, é necessário que uma nova classe surja e se desenvolva no interior do modo de 
produção vigente e sob o domínio da respetiva classe proprietária, e com a qual entra em conflito.” (Germer 2009)

Apesar desta clássica obra de Marx ter sido cronologicamente lançada durante a fase da Segunda Revolução Industrial, 
é possível observar que a grande reestruturação social teve início ainda nesta primeira fase, onde houve um brusco 
movimento de mudança e as leis não conseguiram acompanhar e começaram a ocorrer os primeiros sintomas de um 
sistema sem regulamentação em consequência de um capitalismo de livre mercado, como por exemplo: o trabalho 
infantil era recorrente nas fábricas, não haviam normas para a eliminação de resíduos de risco biológico e não havia 
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planeamento de serviços para novas cidades industriais. O papel da família também foi transformado, quando antes a 
produção e sustento de uma família era provida pela união dos mesmos e o trabalho e o lazer se mesclavam, a indus-
trialização traçou limites expressivos para os dois momentos: as mulheres tiveram o seu papel económico reduzido 
enquanto cuidavam do lar e os homens ocuparam uma maioria significativa nos postos de trabalho nas fábricas. 

Historiadores discordam acerca da melhoria da qualidade de vida da classe trabalhadora no período da Primeira Re-
volução Industrial como por exemplo, Edward Palmer Thompson (1924 – 1993) na obra “The Making of the English 
Working Class” (“A Formação da Classe Trabalhadora Inglesa”) de 1963 aponta que, em uma tradução livre, “a expe-
riência da miserabilidade veio sobre eles de cem formas diferentes; para o trabalhador de campo, a perda dos seus 
direitos comuns e os vestígios da democracia nas aldeias; para o artesão, a perda do seu status de artesão; para o te-
celão, a perda de meios de subsistência e de independência; para a criança, a perda do trabalho e da diversão em casa; 
para muitos grupos de trabalhadores cujo ganho real melhorou, houve a perda de segurança, lazer e a deterioração do 
ambiente urbano” (Thompson 1963)4

Thompson inclusive atribui à Revolução Industrial um fenômeno humano onde a fábrica é o centro de uma sociedade funda-
mentalmente política e as classes operárias como elemento basilar de uma mudança onde os trabalhadores são capazes de 
interferir e modificar as suas realidades através de um processo de formação de consciência do coletivo, combinando assim 
circunstâncias e experiências que os caracterizam enquanto uma classe de interesses específicos. (Rosa 2016)

O historiador Francisco Iglésias (1923 – 1999) na obra “A Revolução Industrial” de 1981 também ressalta que “Do século XV 
ao XVIII verificou-se verdadeira mudança de mentalidade. A mecânica e a técnica, de menosprezadas, passaram a super-
valorizadas. Não é generalizada essa aceitação, pois os preconceitos têm raízes fundas, dificilmente removíveis. Ainda no 
século XVIII e mesmo nos seguintes, até o atual, encontra-se certa atitude de suspeita ante o manual ou mecânico, enquan-
to se realça o ócio, o lazer, a condição de nobreza, que não trabalha ou só trabalha com a inteligência e exerce o comando. 
Daí a desconsideração com tarefas como as agrícolas - revolver as terras com as mãos - as artesanais ou manufatureira, ou 
mesmo as comerciais (...). Curioso lembrar como os médicos, forrados de humanismo, não tinham respeito pelos cirurgiões, 
pois exerciam labor mecânico. Até 1743 - repare-se a data - eram vistos como espécie de barbeiros.” (Iglésias 1981)

Obviamente toda essa mudança social reverberou também em movimentos populares e o célebre Ludismo foi um 
marco logo no início do século XIX que foi caracterizado, de maneira geral, por um movimento de trabalhadores rea-
cionários ao progresso técnico (industrialização, novas tecnologias, automação). No entanto, para fins de maior en-
quadramento para com a presente dissertação, vale ressaltar que historiadores acreditam que não foi só um protesto 
contra as máquinas – a destruição das máquinas é a imagem associada ao Ludismo – e sim um protesto endereçado 
aos empregadores para conceder aos trabalhadores melhores concessões com relação à salários e a qualidade de vida: 
“(…) naqueles tempos pré-socialistas a classe trabalhadora era uma multidão, não um exército. Greves burocráticas 
esclarecidas, ordenadas e burocráticas eram impossíveis. Os trabalhadores só podiam lutar por meio de manifestações, 
gritos, aplausos e xingamentos, intimidação e violência. O ludismo e a sabotagem, ainda que não elevados às doutri-
nas, tiveram, no entanto, de fazer parte dos métodos de luta.” (The machine breakers - Eric Hobsbawm 2009)5

As profundas mudanças que começaram a impactar todos os níveis da sociedade teriam ainda novas fases, mesmo 
com a resistência do Ludismo, a indústria continuava a ansiar por progresso.

4  “The experience of immiseration came upon them in a hundred different forms; for the field labourer, the loss of his common rights and the 
vestiges of village democracy; for the artisan, the loss of his craftsman’s status; for the weaver, the loss of livelihood and of independence; for 
the child the loss of work and play in the home; for many groups of workers whose real earning improved, the loss of security, leisure and the 
deterioration of the urban environment” (Thompson 1963) 

5  “(…) in those pre-socialist times the working-class was a crowd, not an army. Enlightened, orderly, bureaucratic strikes were impossible. The 
workers could only fight by means of demonstrations, shouting, cheering and cat-calling, intimidation and violence. Luddism and sabotage, even 
though not elevated into doctrines, had nevertheless to form part of the methods of struggle.” (The machine breakers - Eric Hobsbawm 2009)
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2.2 A Segunda Revolução Industrial

Já a segunda fase da Revolução Industrial é caracterizada pela expansão do progresso científico e tecnológico para 
outros países da Europa, com início em 1850. Foi neste momento em que a descoberta e o aproveitamento de novas 
fontes de energia - o petróleo (no motor a combustão), a água (nas usinas hidrelétrica) e o urânio (para a energia nu-
clear) a descoberta revolucionou ainda mais a produção industrial e, consequentemente, a procura por maiores lucros 
levou a especialização do trabalho.

A produção foi ampliada passando-se a produzir artigos em série, o que diminuiu o custo por unidade. E foi neste con-
texto que surgem dois nomes que transformaram o sistema de trabalho: Frederick Taylor e Henry Ford, responsáveis 
pelo conceito de, respetivamente, Taylorismo e Fordismo. Ainda é possível observar a ascenção do Toyotismo, modelo 
de trabalho que veio a substituir o Fordismo, na década de 70 do século XX. 

Foi também neste momento que o Capitalismo Industrial (ou Industrialismo), que já havia sido implementado na fase 
anterior da Revolução Industrial, se consolidou. Caracterizado pelo enriquecimento acelerado da classe burguesa en-
quanto que a classe trabalhadora era explorada com salários incompatíveis para com uma vida digna e assim, a desi-
gualdade social ficou cada vez mais exacerbada. (Bezerra s.d.) 

É impossível dissociar o Capitalismo de Karl Marx, e em sua obra “O Capital – Crítica da Economia Política” de 1867 é 
apresentada uma explicação do movimento anteriormente citado, nas palavras de Fawcett: “Não nego, naturalmente, 
que o salário monetário tenha se elevado com esse aumento do capital” (nos últimos decênios), “mas essa vantagem 
aparente é novamente perdida em larga escala, pois muitas necessidades vitais encarecem constantemente” (ele crê 
que isso seja devido à queda no valor dos metais nobres). “[...] Enquanto os ricos se tornam rapidamente mais ricos (the 
rich grow rapidly richer), não se percebe nenhum aumento no conforto das classes trabalhadoras [...]. Os trabalhadores 
se tornam quase escravos dos comerciantes, dos quais são devedores.” (J. E. Cairnes, The Slave Power, cit., p. 110-1.)

Marx adverte que a gênese do capital industrial “é dinheiro que se transforma em mercadoria e, por meio da venda 
da mercadoria, retransforma-se em mais dinheiro. Eventos que ocorram entre a compra e a venda, fora da esfera da 
circulação, não alteram em nada essa forma de movimento.” (Marx 1867) Marx analisa ainda que o movimento de 
industrializar, ou “impulsionar artificialmente o processo de transformação do modo de produção feudal em capitalista 
e abreviar a transição de um para o outro” é gerador de violência e, completa que: “A violência é a parteira de toda 
sociedade velha que está prenhe de uma sociedade nova. Ela mesma é uma potência econômica.” (Marx 1867)

Neste contexto, os modelos sistemáticos de trabalho, Taylorismo e Fordismo, surgiram para aumentar a produção em 
menor tempo. “(…) a maquinaria, apropriando-se do trabalho de mulheres e crianças, aumenta o material humano 
sujeito à exploração pelo capital, de que maneira ela confisca todo o tempo vital do operário mediante a expansão 
desmedida da jornada de trabalho e como seu progresso, que permite fornecer um produto imensamente maior num 
tempo cada vez mais curto, acaba por servir como meio sistemático de liberar, em cada momento, uma quantidade 
maior de trabalho, ou de explorar a força de trabalho cada vez intensamente.” (Marx 1867)
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2.2.1 Taylorismo

O taylorismo tem este nome devido ao seu idealizador Frederick Taylor (1856 - 1915), considerado o pai da Adminis-
tração Científica após a publicação de seu livro “Os Princípios de Administração Científica” (Taylor 1911), onde defende 
que a administração científica não constitui de um elemento simples e sim de uma combinação global que pode ser 
sumarizada da seguinte maneira: 

1º Ciência, no lugar do empirismo; 
2º Harmonia, ao invés da discórdia;
3º Cooperação, não individualismo;
4º Rendimento máximo, no lugar da produção reduzida; 
5º Desenvolvimento de cada homem, no sentido de alcançar maior eficiência e prosperidade.

Taylor expressa-se de maneira pragmática sobre a tese: “Já se vai o tempo das realizações pessoais ou individuais em 
que o homem agia sozinho, sem auxílio do outro. É chegada a época de tudo o que é grande ser feito pelo sistema de 
cooperação, na qual cada homem realiza o trabalho para que está mais bem aparelhado, conserva sua personalidade 
própria, é excelente nas suas funções, não perde sua capacidade criadora ou iniciativa pessoal; contudo, é orientado e 
trabalha em harmonia com muitos outros homens.” (Taylor 1911)

O pioneirismo de Taylor, em desenvolver um modelo de administração sob o olhar científico, foi a razão do nome 
taylorismo, que veio a ser um sistema de gestão de trabalho baseado em técnicas para o aproveitamento máximo da 
mão de obra. Em “Ergonomia: projeto e produção”, Itiro Iida ilustra o taylorismo na prática: “o trabalho deveria ser 
observado e cientificamente mensurado. Para cada tarefa, deveria ser estabelecido um tempo determinado, usando 
as ferramentas corretas. Para cada tipo de tarefa deveria ser desenvolvido o melhor método de realizar o trabalho, de 
modo que nada fosse deixado ao livre arbítrio do operário. Esse método era implantado como um padrão, e deveria ser 
seguido por todos. Os tempos para execução de cada tarefa eram cronometrados pelos analistas de trabalho especial-
mente treinados para realizar esses registos e análises, determinando os tempos-padrão para cada tarefa.” (Iida 2018)

Taylor foi responsável pela clara divisão de responsabilidades entre gerência e trabalhadores. À gerência era incumbi-
da a tarefa de estabelecer os métodos e os tempos-padrão para cada trabalho, para que os trabalhadores pudessem 
concentrar-se exclusivamente na execução da atividade proposta. Os operários deveriam ser controlados e a produti-
vidade de cada um era mensurável e incentivada com salários mais altos de acordo com a sua eficiência operacional. 
A justificação de Taylor era de que toda tarefa, por mais simples que fosse, deveria ser cuidadosamente estudada e, 
atrelada a esta visão científica do conceito “homem económico” onde o homem é motivado apenas por recompensas 
salariais, económicas e materiais. 

Sob este aspeto, vale evocar Karl Marx, que explica que com a ferramenta do trabalho, alguns conceitos começa-
ram a se modificar, como por exemplo a “capacidade de rendimento da ferramenta é emancipada das limitações 
pessoais da força humana de trabalho”. O filósofo afirma que a consequência desta resolução “supera-se a base 
técnica sobre a qual repousa a divisão do trabalho na manufatura. No lugar da hierarquia de trabalhadores espe-
cializados que distingue a manufatura, surge na fábrica automática a tendência à equiparação ou nivelamento dos 
trabalhos que os auxiliares da maquinaria devem executar; no lugar das diferenças geradas artificialmente entre os 
trabalhadores, vemos predominar as diferenças naturais de idade e sexo.” (Marx 1867)
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No entanto, é também possível afirmar que o taylorismo trouxe vários benefícios para os trabalhadores, como a  
possibilidade de dobrar os salários, a redução considerável na jornada de trabalho, remuneração nos dias de descanso 
e sensação de acolhimento e valorização. Já para os empregadores, também trouxe alguns benefícios como a redução 
de custos de produção, a melhor qualidade dos produtos uma vez que os trabalhadores são melhor ajustados às suas 
funções e um ambiente organizacional mais agradável. (Pinto 2007) 

Contudo, o taylorismo é bastante questionado e no livro “Ergonomia: projeto e produção”, Iida afirma que “o taylo-
rismo faz uma grande simplificação da realidade” (Iida 2018) uma vez que Taylor considera que a única motivação de 
trabalho deveria ser a remuneração compatível com sua eficiência, porém sabe-se que hoje em dia outros fatores são 
apreciados, como a autorrealização, respeito, reconhecimento, justiça e companheirismo. Outro contraponto com a 
atualidade prende-se ao facto de que Taylor atribuía a baixa produtividade à tendência de ociosidade por parte dos 
trabalhadores e aos acidentes de trabalho por negligência dos mesmos e, atualmente, é dado que estes conceitos 
são uma maneira muito banal de examinar o cenário laboral. A ociosidade ou negligência são resultados de diversos 
fatores que influenciam o desempenho humano, como por exemplo o ambiente físico, os relacionamentos humanos e 
mesmo a gerência pode interferir na baixa produtividade. 

Ainda ao falar de ergonomia, é impossível dissociar o tema do nome de Wojciech Jastrzębowski (1799 – 1882), cientis-
ta polaco que foi um dos pioneiros a expor o conceito de ergonomia, do grego ergon (trabalho) e nomos (princípio/lei 
natural), no livro “An outline of ergonomics, or the science of work based upon the truths drawn from the Science of 
Nature”, publicado em 1857 Esta obra abrange uma visão geral da ciência da ergonomia do trabalho baseada na verda-
de derivada do conhecimento da natureza. 

Jastrzębowski explica que existem quatro poderes, quatro forças vitais dos seres humanos que se relacionam com a 
produtividade da Terra, são eles: (Jastrzębowski 1857)

1. Poder físico ou cinético - dado a todos os seres vivos, inclusive às plantas mais baixas;
2. Poder estético e sensorial - dado a todas os seres capazes de sentir sensações;
3. Poder da razão - dado a todas as criaturas que possuem intelecto; 
4. Moral e Espiritual - dado apenas aos seres humanos, ou seja, capacidade exclusiva da humanidade. 

Segundo o cientista, quanto mais dedicamos a nossa vitalidade sobre os objetos inanimados, mais estes objetos contri-
buem para o interesse público, ou seja, têm valor agregado.

O taylorismo com o tempo foi substituído por um, então novo, modelo de gestão chamado Fordismo.

Apesar de o fordismo ser o subsequente cronológico do sistema Taylorista, Henry Ford (1863-1947) difere do anterior 
método pela inclusão da “verticalização”, ou seja, o controle desde as fontes das matérias-primas, até a produção das 
peças e distribuição de seus veículos. Foi assim que Henry criou o sistema Ford de produção automobilística na sua 
fábrica, a Ford Motor Company. O fordismo obedecia a três doutrinas, são elas: (Bezerra, Fordismo s.d.)

● Intensificação: dinamizar o tempo de produção;
● Economia: manter a produção equilibrada com seus estoques; 
● Produtividade: extrair o máximo da mão de obra de cada trabalhador.
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Charles Chaplin (1889-1977) ilustra no filme “Tempos Modernos” (Chaplin 1936) o quotidiano de um trabalhador 
que sofreu a passagem da produção artesanal, para a produção em série. No filme, Chaplin faz o seu trabalho repe-
titivo de forma constante e pelo tom humorístico da peça, faz algumas mudanças ao sistema. Nesta obra é possível 
observar a submissão dos operários à uma forma de produção que se encontrava em desacordo com as suas condi-
ções físicas e psicológicas. 

Dada a rigidez do sistema, o fordismo prosperou até a década de 1970 e foi substituído pelo toyotismo, modelo japo-
nês idealizado pelos engenheiros Taiichi Ohno (1912-1990), Shingeo Shingo (1909-1990) e Eiji Toyoda (1913-2013) e 
desenvolvido e implementado nas fábricas da empresa japonesa de automóveis, Toyota. O toyotismo flexibilizou o mo-
delo de Ford, uma vez que se baseava na inovação, gestão de trabalho e mecanismos de controle interno, e também 
prémios atribuídos aos funcionários mais produtivos. Em termos de gerenciamento, o sistema nipónico tinha como 
princípios os seguintes: (Bezerra, Toyotismo s.d.)

● “Kaizen”: aprimorar as operações de negócios de forma ininterrupta; 
● “GenchiGenbutsu” (Vá e veja): consiste na análise das fontes dos processos produtivos e dos problemas de produção.

Inclusive, Kaizen consagrou-se como um framework de trabalho utilizado até os dias de hoje, que consiste nos passos 
que definem o caminho a seguir para promover contínuo melhoramento de processos: (Parker 2012)

1. Classificar (organização) - separar os itens necessários dos desnecessários e eliminar os últimos;
2. Definir (ordenação) - guardar os itens necessários no local correto para permitir a recuperação fácil e rápida;
3. Brilho (limpeza) - manter o espaço de trabalho limpo;
4. Padronizar (limpeza padronizada) - elaborar uma abordagem consistente que permita tarefas e  

procedimentos serem realizados; 
5.  Sustentar (disciplina) - criar o hábito de manter processos estabelecidos.

Como é possível observar, o toyotismo enquadra-se em meados da Terceira Revolução Industrial, por esta razão vale 
endossar que é um modelo disruptivo ao ser comparado ao fordismo. Esta disrupção inspirou o Agile e a produção 
flexível e o sociólogo Jessé Souza, na obra “A elite do Atraso”, de 2017, afirma que “A grande vantagem do toyo-
tismo japonês em relação ao fordismo ocidental era, precisamente, a possibilidade de obter ganhos incomparáveis 
de produtividade graças ao “patriotismo de fábrica”, que subordinava os trabalhadores aos objetivos da empresa. 
A chamada lean production (produção flexível) fundamentava-se precisamente na não necessidade de pessoal 
hierárquico para o controle e disciplina do trabalho, permitindo cortes substanciais dos custos de produção e possi-
bilitando contar apenas com os trabalhadores diretamente produtivos. A secular luta de classes dentro da fábrica, 
que exigia gastos crescentes com controle, vigilância e repressão do trabalho, aumentando os custos de produção e 
diminuindo a produtividade, deveria ser substituída pela completa mobilização dos trabalhadores em favor do en-
grandecimento e maior lucro possível da empresa.” (J. Souza 2017)
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2.3 A Terceira Revolução Industrial

A terceira fase da Revolução Industrial inicia-se em meados do século XX, após a década de 50, no período Pós-Segun-
da Guerra Mundial, onde o cenário era de completa destruição e era palco para diversos acordos diplomáticos para 
promover não só diálogos sobre a situação política, mas também económica mundial. Portanto, este é o período que 
compreende o maior avanço tecnológico já visto, abrangendo o sistema produtivo e o campo científico, que transfor-
maria as relações interpessoais de toda a sociedade. A característica mais marcante desta fase é a inserção da tecno-
logia no campo científico, onde se destacaram as indústrias de alta tecnologia que passaram a apresentar desenvolvi-
mentos relevantes em diversas áreas, entre elas a informática, robótica, telecomunicações, eletrónica e genética.

É o tempo em que as invenções possibilitadas pelas anteriores fases da Revolução Industrial são modificadas e 
aprimoradas, onde a mão-de-obra é substituída por robôs que realizam trabalhos sistemáticos em menos tempo do 
que um ser humano, fazendo com que a produção se elevasse juntamente com os lucros, simultaneamente houve uma 
diminuição de gastos com a manufatura. Com a produção maior em menos tempo, a mão de obra fica cada vez mais 
especializada e qualificada, passando a liderar as etapas de produção, comercialização e gestão de empresas. 

Foi também neste período que se consolidou o capitalismo financeiro (momento em que a economia passou a estar 
centrada no mercado de ações e no sistema especulativo de créditos, juros, valorizações, entre outros) e com a glo-
balização, as barreiras físicas tornaram-se pequenas, dando espaço para uma comunicação muito mais acelerada, di-
fundida quase que instantaneamente por todo o mundo e, por conseguinte, as multinacionais multiplicaram-se dando 
abertura a um crescimento exponencial da economia. (Bezerra s.d.)

No entanto, toda esta rápida ascensão de desenvolvimento teve relação próxima com a desvalorização da mão de 
obra, por meio da substituição do ser humano pela máquina, o que provocou desemprego, excesso de mão de obra 
barata e, portanto, a sua exploração. Assim sendo, novas relações laborais entre empregadores e empregados foram 
surgindo, ao mesmo tempo que também houve o aumento do número de empregos informais.

Sob esta perspetiva, Marx argumenta que “A desvalorização relativa da força de trabalho, decorrente da eliminação 
ou redução dos custos de aprendizagem, implica imediatamentente uma maior valorização do capital, pois tudo o que 
encurta o tempo de trabalho necessário para a reprodução da força de trabalho estende, ao mesmo tempo, os domí-
nios do mais-trabalho.” (Marx 1867)
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2.4 A Quarta Revolução Industrial - Indústria 4.0

 
Ao passo que a Primeira Revolução Industrial mecanizou a produção, a Segunda criou a produção em massa e a Tercei-
ra automatizou a produção, a Quarta Revolução Industrial propõe uma fusão de tecnologias entre as esferas do univer-
so digital, físico e biológico. 

A Terceira fase da Revolução Industrial ainda é a fase atual, porém, a Quarta Revolução Industrial ou, Indústria 4.0, é 
um assunto em pauta. De acordo com o Fórum Económico Mundial (World Economic Forum - WEF) “Estamos à beira 
de uma revolução tecnológica que altera fundamentalmente a maneira como vivemos, trabalhamos e nos relaciona-
mos. Em sua escala, âmbito e complexidade, a transformação será diferente de tudo o que a humanidade experimen-
tou antes. Ainda não sabemos exatamente como isso se desenrolará, mas uma coisa é clara: a resposta a ela deve ser 
integrada e abrangente, envolvendo todas as partes interessadas da política global, desde os setores público e privado 
até a academia e a sociedade civil.” (Schwab 2016). A Indústria 4.0 é uma projeção para o futuro e é um assunto discu-
tido massivamente nos dias de hoje. Ainda em conformidade com o WEF, esta Quarta Revolução Industrial é construí-
da sob a Terceira, uma vez que a revolução digital vem ocorrendo desde meados do século passado, mas é importante 
ressalvar que a mesma não é meramente uma continuação da anterior Revolução Industrial e, são três as razões para 
justificar esta afirmação: 

1. Velocidade;
2. Âmbito; 
3. Impactos no sistema.

Como as revoluções que a antecederam, a Quarta Revolução Industrial tem o potencial de melhorar a qualidade de vida 
das populações no mundo todo e os níveis de rendimento global. A inserção e evolução de novas tecnologias, como a 
inteligência artificial no quotidiano aumentou e continua a aumentar a eficiência humana e, consequentemente, o prazer 
que nela reside. No entanto, juntamente com este cenário otimista procede a insegurança de que esta revolução pode 
gerar uma maior desigualdade social, uma vez que propõe tecnologias disruptivas, e que a humanidade, como um todo, 
pode ter dificuldades em responder e, assim, como a automação substitui a mão de obra, a substituição definitiva de 
trabalhadores por máquinas pode exacerbar a diferença entre retornos de capital e retornos de trabalho. Mas, conforme 
apontam os economistas Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee, também é possível que o deslocamento de trabalhadores 
pela tecnologia culmine, conjuntamente, em um aumento líquido de empregos seguros e gratificantes.

Num panorama geral, são quatro os efeitos fundamentais que a Quarta Revolução Industrial tem nos negócios: 

1. Expectativas dos clientes;
2. Aprimoramento de produtos;
3. Inovação colaborativa; 
4. Formas organizacionais.

O que se sabe é que os clientes estão cada vez mais no centro da economia, o que significa melhorias na maneira 
de como os mesmos são atendidos, gerando mais interação social e à medida que surge esta demanda de melhoria, 
novas plataformas globais e novos modelos de negócio vão surgindo. As estruturas organizacionais são assim gra-
dualmente repensadas e reformuladas, tendo como base um bom desempenho interpessoal, levando em considera-
ção o talento humano e as diferentes culturas; por outras palavras, são necessárias adaptações a um novo contexto 
mais ágil e moderno de trabalho. 
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Em suma, Klaus Schwab, fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial, afirma: “(...)tudo se resume a 
pessoas e valores. Precisamos moldar um futuro que funcione para todos nós, colocando as pessoas em primeiro lugar 
e capacitando-as. Na sua forma mais pessimista e desumanizada, a Quarta Revolução Industrial pode realmente ter o 
potencial de “robotizar” a humanidade e, assim, privar-nos do nosso coração e alma. Mas como um complemento para 
as melhores partes da natureza humana - criatividade, empatia, mordomia - também pode elevar a humanidade a 
uma nova consciência coletiva e moral baseada em um senso de destino partilhado.” (Schwab 2016)

Vale lembrar que a Revolução Industrial tem este caráter evolutivo desde os seus primórdios e Eric J. Hobsbawm 
(1917- 2012) aponta de maneira sintética na obra “A Era das Revoluções” de 1962: “De facto, a revolução industrial 
não foi um episódio com um princípio e um fim. Não tem sentido perguntar quando se “completou”, pois, sua essência 
foi a de que a mudança revolucionária se tornou norma deste então. Ela ainda prossegue; quando muito podemos  
perguntar quando as transformações económicas chegaram longe o bastante para estabelecer uma economia  
substancialmente industrializada, capaz de produzir, em termos amplos, tudo que desejasse dentro dos limites das téc-
nicas disponíveis, uma “economia industrial amadurecida” para usarmos o termo técnico.” (Hobsbawm 1962) E a partir 
deste pensamento, é possível afirmar que enquanto houver evolução, haverá revolução. 
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3. METODOLOGIAS DE PENSAMENTO E ORGANIZACIONAIS

A palavra método, do grego methodos, significa ao mesmo tempo direção (um alvo a ser atingido - direção para algo 
ou alguém) e via ou caminho. Enquanto conceção, método sintetiza uma dinâmica conectável ao sentido de razão (ra-
tio: cálculo, juízo), polarizada pela capacidade cognitiva dos respetivos agentes ou entidades para agirem em confor-
midade com regras. O objetivo do método, assumido pela comunidade científica, é o da orientação de todo o percurso 
de investigação, de modo a alcançar objetivos uma vez estabelecidos. Assim, a noção de métodos aplicada a proce-
dimentos científicos é constituída por instrumentos básicos, interligada a práticas e pragmáticas de adequabilidade, 
conectadas com procedimentos de reflexão, hipótese e experimentação. Portanto, esta noção de método (aplicada a 
procedimentos científicos) está intimamente ligada ao conceito de metodologias, pois estas pretendem ser disciplinas 
normativas que têm por objeto o estudo lógico e sistemático dos princípios que orientam qualquer investigação cientí-
fica, desde as conjeturas básicas, até às técnicas de investigação.

Contudo, metodologia não deve ser confundida com teoria uma vez que, uma teoria científica deve, necessariamente, 
obedecer a um método científico (ou metodologia). Numa linguagem simples, a teoria diz respeito a uma ideia que 
nasce baseada numa alguma suposição, especulação ou hipótese sobre a realidade. Já a metodologia, enquanto cri-
tério de investigação científica aspira, apenas, pela validade formal, ou condições de validade formais, e não pelo con-
teúdo dos critérios científicos, que se relacionam com os métodos e respetivas técnicas, cujo interesse é na capacidade 
de fornecer conhecimentos específicos. (Almeida 2013)

Logo, pretende-se com a metodologia identificar a opção que o investigador fez ou faz para resolver determinada 
situação, ou problema (prático ou teórico) pertinente ao seu objeto de investigação o qual tem de ser, imprescindivel-
mente, arquitetado dentro de um panorama científico, enquadrado/enquadrável no padrão ou teoria vigentes. 

Ainda ligada aos procedimentos científicos, que incluem a noção de método e metodologia, está a noção de modelo 
que, pretende ser uma representação conceitual, ou física, de uma dinâmica, processo, sistema, ou, ainda, de um fe-
nómeno ou de um objeto. 
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3.1 O Método Cartesiano

A nomenclatura “cartesiana” tem origem no nome de René Descartes (1596-1650), filósofo e matemático francês, au-
tor do livro “O Discurso do Método” (Descartes 1637). Ele adverte, logo nas primeiras páginas do livro que o seu “pro-
pósito não é ensinar aqui o método que cada qual deve seguir para bem conduzir sua razão, mas somente mostrar de 
que modo me esforcei por conduzir a minha. Os que se aventuram a fornecer normas devem considerar-se mais hábeis 
do que aqueles a quem as dão; e, se falham na menor coisa, são por isso censuráveis.” (Descartes 1637). Contudo, em 
diversos suportes de consulta, a obra é descrita como um tratado matemático e filosófico porém Descartes anteviu 
esta confusão em março de 1637 em uma carta enviada ao Padre Marin Mersenne (1588-1648) “(...) não proponho 
Tratado do método, e sim Discurso do método, o que é o mesmo que Prefácio ou Advertência sobre o método, para 
mostrar que não tenho a intenção de ensiná-lo, mas somente de falar sobre ele. Pois, como se pode ver pelo que expo-
nho sobre ele, consiste mais em prática que em teoria, e chamo os ensaios que vêm depois de Ensaios deste método, 
porque pretendo que as coisas que contêm não poderiam ser encontradas sem ele, e que através delas podemos reco-
nhecer o que ele vale; assim como inseri alguma coisa de metafísica, de física e de medicina no primeiro discurso para 
mostrar que o método estende-se a todos os tipos de matérias.” (Descartes 1637)

Considerações feitas, Descartes no decorrer da obra “O Discurso do Método”, explica a necessidade de uma busca por 
um novo método, um que abrangesse as vantagens dos preceitos que compõem a lógica e isento dos defeitos que 
estes mesmos tocassem e então, limitou-se a quatro suficientes princípios que, nas suas palavras, “tornasse a firme e 
inalterável resolução de não deixar uma só vez de observá-los.” (Descartes 1637). São eles:

1. O primeiro preceito é o de nunca aceitar algo como verdadeiro quando o não o conhecesse claramente como 
tal, ou seja, evitar a pressa e os juízos preconcebidos, sempre duvidar. Neste preceito, cabe a investigação escru-
pulosa, verificando-se a racionalidade e justificação da informação;

2. O segundo corresponde a repartição de cada uma das dificuldades que fossem analisadas em tantas parcelas 
que fossem necessárias de modo a melhor solucioná-la;

3. O terceiro é o de conduzir os pensamentos de forma ordenada, iniciando pelos objetos mais simples e fáceis 
de conhecer para elevar a compreensão pouco a pouco ou progressivamente, até o conhecimento dos objetos 
mais compostos e podendo presumir uma ordem entre os que não se precedem naturalmente uns dos outros; 

4. O quarto, e último preceito, é o de efetuar revisões meticulosas e completas em toda a parte das relações metó-
dicas e enumerá-las de forma a garantir que nada fosse omitido.

PRIMEIRO

PRECEITO

TERCEIRO 

PRECEITO

SEGUNDO

PRECEITO

QUARTO

PRECEITO

EVIDENCIAR ANALISAR SINTETIZAR REVER

Sempre	duvidar	e
não	somente	aceitar

Parcelar	para	solucionar		
cada	ponto

Progressão	de		
pensamento

Houve	algum	desvio		
no	processo?

1. 

2. 

3. 

4. 

Figura 2 - Esquema visual do Método Cartesiano
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Descartes sentia-se confortável com o método racional que ele havia proposto e nas suas palavras “(...) o que mais me 
satisfazia nesse método era o facto de que, por ele, tinha certeza de usar em tudo minha razão, se não à perfeição, ao 
menos o melhor que eu pudesse; ademais, sentia, ao utilizá-lo, que meu espírito se habituava pouco a pouco a conce-
ber mais nítida e distintamente seus objetos, e que, não o havendo sujeitado a nenhuma matéria em especial, prome-
tia a mim mesmo empregá-lo com a mesma utilidade a respeito das dificuldades das outras ciências como o fizera com 
as da álgebra.” (Descartes 1637)

“O Discurso do Método” expõe, também, quatro máximas que constituem uma moral provisória, que provariam que 
o método cartesiano validava-se e, portanto, Descartes propõe a necessidade de munir-se de ideias que conduzissem 
melhor as suas ações sem hesitar, além de ajudá-lo a viver da maneira mais feliz possível, ou, numa metáfora do pró-
prio autor “(...) como não é suficiente, antes de dar início à reconstrução da casa onde residimos, demoli-la, ou munir-
-nos de materiais e contratar arquitetos, ou habilitar-nos na arquitetura, nem, além disso, termos efetuado com esme-
ro o seu projeto, é preciso também havermos providenciado outra onde possamos nos acomodar confortavelmente ao 
longo do tempo em que nela se trabalha”. (Descartes 1637). São elas as quatro máximas:

1. A primeira seria a de obedecer às regras e aos costumes de seu país, bem como respeitar a religião do Deus em 
que fora instruído desde a infância de acordo com as opiniões mais sensatas, moderadas e distante de excessos. 
Ou seja, aceitar a opinião de homens que o cercavam e escolher somente as mais equilibradas, uma vez que 
eram mais cómodas para a prática e desviavam menos do caminho verdadeiro – no intuito de evitar fracassos;

2. A segunda consiste em ser o mais firme e decidido possível nas suas ações, mesmo que estivesse em dúvida, 
“pois, por este método, se não vão exatamente aonde desejam, ao menos chegarão a algum lugar onde pro-
vavelmente estarão melhor” (Descartes 1637) permitindo o autor a libertar-se de todos os arrependimentos e 
remorsos que costumam agitar as consciências;

3. A terceira relaciona-se ao desejo que Descartes procura controlar, habituando-se que nada está completamente 
em nosso poder, salvo os pensamentos e somente assim, poderia impossibilitar o ímpeto de almejar algo que 
não pudesse obter. Contudo, o filósofo adverte “(...) confesso que é preciso um longo adestramento e uma me-
ditação frequentemente repetida para nos habituarmos a olhar todas as coisas por este ângulo; e acredito que é 
principalmente nisso que consistia o segredo desses filósofos (...) pois, ocupando-se continuamente em conside-
rar os limites que lhes eram impostos pela natureza, convenceram-se tão perfeitamente de que nada estava em 
seu poder além dos seus pensamentos, que só isso bastava para impossibilitá-los de sentir qualquer afeição por 
outras coisas.” (Descartes 1637);

4. E por fim, a quarta máxima é quando Descartes assume o método que ele mesmo determinou como sendo válido, 
após uma revisão das ocupações dos outros homens, ou seja, ele decidiu que durante a sua existência comprome-
ter-se-ia a continuar a cultivar a sua razão, e a progredir o máximo que pudesse no conhecimento da verdade. 

Descartes rompe então com a tradição aristotélica e com o pensamento escolástico que, em uma descrição bastante 
simplista, acreditavam que as coisas existem simplesmente porque assim devem ser e porque precisam de existir. 
O método cartesiano consiste em um ceticismo metodológico, no qual tudo é passível de dúvida até que as provas 
contrárias sejam irredutivelmente evidentes. Desta maneira, Descartes instituiu a dúvida metódica, como instrumen-
to ontológico (ramo da filosofia que estuda a natureza do ser, da existência e da própria realidade) e epistemológico 
decisivo (ramo da filosofia que se ocupa do conhecimento científico; estudo crítico dos princípios, das hipóteses e dos 
resultados das diversas ciências).
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3.1.1 O Erro de Descartes

Em 1994, o neurologista António Damásio lançava o livro “O Erro de Descartes, Emoção, Razão e Cérebro humano” 
(Damásio 2011) onde apontava erros no método cartesiano: “Tinha-me sido ensinado desde pequeno que as decisões 
sensatas provinham de uma cabeça fria, que as emoções e a razão, qual azeite e água, não se podiam misturar. Tinha 
crescido habituado a pensar que os mecanismos de razão existiam num compartimento isolado da mente onde a emo-
ção não podia entrar. Quando pensava no cérebro por detrás dessa mente imaginava sistemas cerebrais distintos para 
a razão e a emoção, em termos mentais e neurais.” (Damásio 2011). Ao desvendar o nome do livro, Damásio explica 
que a “conversa”, como chama a narrativa da obra, não seria acerca de Descartes e sim da mente, do corpo e do cére-
bro e que o nome do filósofo seria como um “signo”, uma vez que não haveria maneira de tratar sobre determinadas 
temáticas sem evocar o personagem que formulou a teoria mais conhecida sobre a relação dos três objetos anterior-
mente citados. Damásio atesta que é contraprodutivo separar a razão da emoção, uma vez que as emoções são parte 
indispensável e essencial da vida racional. Desta forma, contrário à proposta de Descartes e mesmo de Kant, que o 
raciocínio deve ser executado de forma pura dissociada das emoções, na verdade são as emoções que propiciam o 
equilíbrio das decisões humanas. 

A partir desta explicação, é possível partir para o primeiro erro autêntico de Descartes, segundo Damásio: o dualismo. 
Este princípio, que tem influenciado o pensamento filosófico, a investigação científica e, em particular, a inteligência 
artificial, parte da fundamentação de que a alma (razão pura) é independente do corpo e das emoções, não ocupando 
lugar no espaço. Damásio contrapõe o filósofo ao afirmar que a mente é fruto do cérebro: a conceção de que a mente 
(processos cerebrais) é algo separado e/ou independente do corpo tem conduzido alguns investigadores a conside-
rarem que serão capazes de compreender o que o ser humano é, biologicamente, através da simulação de processos 
biológicos com computadores que só possuem uma “mente”. (Damásio 2011)

Neste ponto, é oportuno citar Fonseca, M.J.M, uma investigadora que propôs uma defesa intitulada “Análise crítica da 
obra de António Damásio ‘o Erro de Descartes´ ou o erro de Damásio sobre ´o Erro de Descartes´”. (M. Fonseca 1996). 
A autora apresenta algumas objeções ao erro do dualismo cartesiano sustentado por Damásio. Uma delas é a que o 
dualismo nunca satisfez Descartes e que, por isso, o tentou ultrapassar usando-se do recurso cartesiano que sugere 
que a glândula pineal (atual hipófise) explica a inter-relação da mente e do corpo. A próxima e pertinente objeção 
de Fonseca seria que Damásio atribui a Descartes a “culpa”, na sua obra, de uma concepção equivocada das relações 
mente-corpo, enquanto que o filósofo não teria sido o primeiro nem o último dos dualistas. 

Ao retomar à obra de Damásio, o autor aponta que o mecanicismo seria o outro erro de Descartes. Damásio defende 
uma fusão do estudo neurobiológico com a investigação psicológica em uma abordagem que visa integrar as emoções 
e a razão. O autor apenas sugere insatisfação com o método mecanicista de Descartes, porém não o refuta. Fonseca, 
sobre este tema, afirma que o mecanicismo não seria uma conceção apenas cartesiana e sim um “modelo que preside 
à interpretação do mundo e da natureza na moderna conceção de ciência, desde os seus inícios no século XVII e já  
antes de Descartes, com Kepler, Copérnico e Galileu”. (M. Fonseca 1996) Além disso, Fonseca também provoca Damá-
sio ao dizer que ele mesmo seria um mecanicista, uma vez que ao ser cientista, não poderia deixar de o ser - portanto, 
e citando Fonseca “Consiste o mecanicismo em considerar que tudo na natureza se explica analogamente ao funciona-
mento de uma máquina, em que tudo acontece sempre da mesma maneira, as mesmas causas provocando sempre os 
mesmos efeitos. Logo, a hipótese do mecanicismo é indissociável da hipótese da causalidade. E se o mecanicismo é um 
erro então a ciência é um erro”. (M. Fonseca 1996)
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3.2 O Método Kantiano

O filósofo prussiano, Immanuel Kant (1724 - 1804) apresenta, por sua vez, uma síntese entre o racionalismo conti-
nental (Descartes) onde impera o raciocínio dedutivo (análise lógica) e o empirismo inglês onde impera o raciocínio 
indutivo que reflete exatamente o contrário do raciocínio anterior, que, por seu turno considera partes particulares da 
experiência sensível. 

“Não havendo, pois, nem mesmo quanto ao conteúdo, nenhum dogma no uso especulativo da razão pura, então todo 
método dogmático é inadequado, quer seja emprestado à matemática, quer seja elaborado de uma maneira própria. 
Pois ele apenas oculta os defeitos e erros e engana a filosofia, cujo autêntico propósito é iluminar ao máximo todos os 
passos da razão. Mesmo assim, o método sempre pode ser sistemático.” (KrV: B 765)

Kant no livro “Fundamentação da Metafísica dos Costumes” (Kant 1797) indica que a filosofia grega se baseava em três 
pilares: a física, a ética e a lógica. Segundo o filósofo esta divisão está em conformidade com a natureza das coisas e não 
existe a necessidade de corrigi-la e sim apenas acrescentar o princípio em que ela se baseia, para que desta forma se 
assegurar a sua perfeição. Portanto, todo conhecimento racional é, ou material, e considera todo e qualquer objeto, ou 
formal e se ocupa apenas da forma do entendimento, da razão em si mesmas e das regras universais do pensar em geral, 
sem distinção dos objetos. Esta introdução é necessária para compreender o título da obra. Kant explica que as doutrinas 
que se apoiam em princípios “a priori” são filosofia pura e, quando é simplesmente formal, denomina-se lógica; mas 
quando se limita a determinados objetos do entendimento, chama-se metafísica. Desta maneira, Kant sente a necessida-
de de uma dupla metafísica, uma Metafísica da Natureza e uma Metafísica dos Costumes. A proposta da obra, que sinteti-
za os estudos e pensamentos do filósofo, seria encontrar um princípio supremo da moralidade humana e o que a regula-
riza, como anteriormente indicado. Na sua origem, ética (do grego ethos) e moral (do latim moralis) significam “costumes 
“ e, ao exemplo de que todo o universo seria regido por leis, o comportamento humano e a sociedade também deveriam 
possuir uma legislação própria, uma fundamentação não física, ou seja, metafísica. (Nova Acrópole 2018)

Logo no início da obra, Kant diz que “Neste mundo, e até também fora dele, nada é possível pensar que possa ser con-
siderado como bom sem limitação a não ser uma só coisa: uma boa vontade.” (Kant 1797) E a partir desta afirmação, o 
filósofo ilustra este pensamento com vários exemplos que mostram que a vontade, ou intenção, orientada para o bem 
gera bons resultados, independentemente das ferramentas que o ser humano utiliza. Kant então, ao questionar esta boa 
vontade, propõe que a ação tem sempre uma motivação oculta, invisível aos olhos que pode ser dividida em dois tipos:

1. Hipotético - instintos, necessidades pessoais, paixões, desejos e reações ao meio externo; 
2. Categórico - valores internos, obrigação moral.

Estes dois tipos de motivação, ou impulsos, na prática são imperativos denominados por Kant de “mandatos” que 
obrigam a ação. E assim sendo, o imperativo categórico é a origem da moral e, o homem capaz de obedecer a este 
mandato é considerado livre. Sobre essa tal liberdade, o filósofo explica que “pressupondo a liberdade da vontade de 
uma inteligência, a consequência necessária é a autonomia dessa vontade como a condição formal que é a única sob 
que ela pode ser determinada. Não é somente muito possível (como a filosofia especulativa pode mostrar) pressupor 
esta liberdade da vontade (sem cair em contradição com o princípio da necessidade natural na ligação dos fenómenos 
do mundo sensível), mas é também necessário, sem outra condição, para um ser racional que tem consciência da sua 
causalidade pela razão, por conseguinte de uma vontade (distinta dos desejos), admiti-la praticamente, isto é na ideia, 
como condição de todas as suas ações voluntárias.” (Kant 1797)
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3.3 A Metodologia Ágil (Agile)

Também conhecida como Desenvolvimento Ágil de Software, a Metodologia Ágil (Agile) estuda processos, práticas e 
ferramentas para a criação de produtos. A necessidade da sua criação deu-se em 2001 quando um grupo de pessoas, a 
fim de a encontrar uma alternativa aos processos de desenvolvimento até então existentes, publicou o Manifesto Ágil 
que sustenta os seguintes valores: (B. Kent, M. Beedle e A. Bennekum, et al. 2001)

● Indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas;
● Software funcional mais do que documentação abrangente;
● Colaboração com o cliente mais do que negociação contratual;
● Responder à mudança mais do que seguir um plano. 

Vale ressalvar que a Metodologia Ágil não refuta processos de desenvolvimento de cunho mais tradicional e sim, valo-
riza aspetos que promovem a maior subjetividade e interação. A Aliança Ágil (Agile Alliance) apresenta também doze 
princípios para o Desenvolvimento Ágil: (B. Kent, M. Beedle e A. V. Bennekum, et al. 2001)

1. Proporcionar satisfação ao cliente, desde as primeiras etapas do projeto e satisfazer o cliente através de 
entregas rápidas e contínuas de software com valor;

2. Aceitar sempre a mudança de requisitos, mesmo que tardia, no ciclo de desenvolvimento do projeto uma vez 
que os processos ágeis potenciam a mudança em benefício da vantagem competitiva do cliente;

3. Entregar software funcional frequentemente, preferencialmente com períodos de entrega curtos;
4. A equipa de desenvolvimento e o cliente devem trabalhar juntos diariamente durante todo o decorrer do projeto;
5. A motivação dos indivíduos é a base do desenvolvimento de projetos e a criação de um ambiente de apreciação, 

confiança e capacitação promove o cumprimento dos objetivos;
6. A informação é melhor transferida entre as partes em conversas pessoais e diretas;
7. A entrega de software funcional é a principal medida do progresso;
8. O processo ágil promove o desenvolvimento sustentável, todas as partes devem ser capazes de manter, 

indefinidamente, um ritmo constante;
9. A atenção contínua à excelência e qualidade no desenvolvimento técnico e um bom desenho da solução 

aumentam a agilidade;
10. Simplicidade é uma parte vital da gestão ágil eficaz, a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não é 

feito é essencial;
11. Equipas auto-organizadas produzem melhor arquitetura, requisitos e design;
12. As equipas devem refletir sobre como serem mais eficazes, através de inspeção e adaptação.

O dr. David F. Frico, “líder técnico itinerante em processos de software e melhoria da qualidade” (David Frico Biography 
s.d.) apresenta num documento uma análise de 23 processos ágeis e comparou-os com 7 500 projetos que utilizaram 
métodos tradicionais de gestão de projetos de software e reconheceu que, nos projetos ágeis foram melhores em 54% 
em comparação a estes métodos tradicionais, o uso da metodologia Ágil também reduziu os custos projetuais em 61% 
e reduziu também os erros processuais em 93%, o tempo de entrega em meses também ficou mais rápido em 24% e o 
staff foi reduzido a 39%. (Frico, Business Value of Lean s.d.) (Business Value of Agile Methods 2008)
A investigação de Frico ainda enquadra as diferenças dos métodos tradicionais (waterfall ou cascata) e do método Ágil, 
em uma síntese: (Frico, Lean triangle: Triple constraints. 2017) (Sylvester 2013)
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RESTRIÇÕES

ESTIMATIVAS

ÁGIL

Tempo conduz Âmbito

Valor de 
Negócio

ÂMBITO

TEMPO CUSTO

WATERFALL

Âmbito conduz Pesquisas

Performance 
da Pesquisa

ÂMBITO

TEMPO CUSTO

Figura 3 – A zona de vantagem entre Waterfal e Agile6 (tradução livre)

Conforme demonstrado na Figura 3, a metodologia Waterfall propõe que o âmbito do trabalho é um dado fixo e o tempo 
e os custos são moldados conforme este âmbito, que já foi definido ao início do projeto. A performance da pesquisa de-
finirá o tempo e os custos adequados a determinado âmbito. Já na metodologia Ágil, como foi designada para proporcio-
nar agilidade ao projeto, o tempo e os custos são dados fixos e, com base nestes dois elementos, o âmbito é definido, e 
por ser assim estruturado, o valor de negócio é aplanado no tempo e custo previamente definido ao início do projeto.

Em suma, a metodologia Ágil é um mindset (modelo mental), descrito por quatro	valores, definido por doze	princípios 
e manifestado através de	inúmeras	práticas, como por exemplo os	frameworks	ágeis, que serão observados ao deta-
lhe nos próximos tópicos.

6  Gráfico adaptado de “Lean & Agile Goldilocks Zone”. (D. F. Frico s.d. p.11)
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4. OS FRAMEWORKS

A palavra Framework, na sua base, é “um conjunto de classes que colaboram para realizar uma responsabilidade para 
um domínio de um subsistema da aplicação”, como definiu Fayad e Schmidt (1997) e segundo os mesmos, as caracte-
rísticas de um framework que beneficia os desenvolvedores são: (Ré 2012)

●	 Modularidade: eleva a qualidade do software por localizar o impacto das alterações tanto no projeto como na 
implementação, reduzindo assim a necessidade de manutenção;

●	 Reusabilidade: as interfaces proporcionam aos frameworks aumento de reusabilidade por definir componentes 
comuns que podem ser reutilizados para criar novas aplicações;

●	 Extensibilidade: possibilita extensibilidade devido aos métodos adaptáveis (hook methods) que permitem a 
extensão das interfaces; 

●	 Inversão	de	controlo: o framework geralmente encarrega-se do programa principal, coordenando e sequen-
ciando as atividades da aplicação.

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG - Brasil), no departamento de Computação, no curso de Projeto de 
Software Orientado a Objeto, enquadrada vantagens e desvantagens do uso de frameworks, são elas, resumidamente: 
(Universidade de Campina Grande (UFCG) s.d.) 

As vantagens de um framework são:

● Reduz custos;
● Reduz o time-to-market (Tempo entre a análise de um produto e a sua comercialização);
● Maximiza o reuso (análise, design, código, testes);
● Os desenvolvedores se concentram em adicionar valor ao invés de reelaborar conceitos;
● Ganho de aspetos comuns a várias aplicações;
● Melhor consistência e compatibilidade entre aplicações;
● Alavancagem do conhecimento de especialistas.

E as desvantagens de um framework são:

● Um framework é complexo de ser construído;
● O reuso deve ser planeado e intencional;
● Benefícios são realizados em longo prazo;
● É necessário modificar o processo de desenvolvimento e criar novos incentivos.

E mais, um framework deve permitir o reuso e este é o propósito final. Deve ser bem documentado, fácil de usar e ser 
extensível. Deve ser eficiente, completo e, sobretudo, deve endereçar ao domínio do problema pretendido. (Universi-
dade Federal de Campina Grande (UFCG) s.d.)
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4.1 Os Frameworks Ágeis

Ao extrapolar os conceitos básicos de framework para frameworks de trabalho, é possível observar uma estrutura 
básica conceitual que possibilita o manuseio homogéneo de diferentes objetos de negócio, constituindo um conjunto 
de conceitos e técnicas totalmente adaptáveis que auxilia na incrementação da gestão e permite predefinir entregas 
comuns para cada propósito. 

Os frameworks ágeis têm incutidos na sua raiz os princípios e valores da metodologia Ágil e permitem à empresa, ou 
projeto em que for aplicado, a agilidade na assertividade desde a definição dos objetivos até a obtenção de soluções. 
Para efeito de compreensão e de comparação com os exercícios que serão propostos na presente dissertação, o Fra-
mework Scrum é um bom elemento para compor esta ilustração.

4.1.1 O Framework Scrum

Fábio Cruz, no livro “PMO Ágil: Escritório ágil de gerenciamento de projetos” (Cruz 2016) explica que a razão do nome 
Scrum é devido a uma das jogadas mais tradicionais do desporto americano rugby, onde a cooperação e participação 
dos jogadores deve ser por igual e caso um jogador falhe, a equipa toda falha. Este então é um dos preceitos do Scrum: 
trabalho em equipa. Trata-se de um framework “leve, simples de compreender, difícil de dominar”. (Scrum.org™)

A ideia principal é controlar processos que se dão a partir da experiência e aplicação, onde são gerados conhecimentos 
que são adquiridos pela relação de causa e efeito e das perceções do grupo, além de ser orientado para manter o foco 
de entregas de valor em menores períodos de tempo. No Scrum, os projetos são divididos em ciclos que se repetem 
(sprints) e com curta duração, para que seja possível a modificação e adaptação do produto, a fim de corrigir erros. O 
framework Scrum, portanto, obedece a três pilares de conduta: (Schwaber e Sutherland 2017)

1.	 Transparência: o processo deve correr de maneira transparente para toda a equipa e para facilitar a inspeção 
de resultados em cada etapa;

2.	 Inspeção: cada etapa deve ser inspecionada frequentemente, para que as variantes sejam detectadas e possi-
bilitem, caso necessário, a modificação do processo; 

3.	 Adaptação:	caso a inspeção determine uma reformulação no processo, a adaptação deve fluir de maneira rápi-
da para que os desvios futuros sejam minimizados.

Para que o processo de Scrum seja viável, existem três papéis que devem ser ocupados - observando que a equipa 
Scrum deve ser composto por pequenas equipas: (Schwaber e Sutherland 2017)

●	 Scrummaster:	responsável por envolver a equipa com as regras do Scrum, evitando desvios de conduta a fim de 
manter toda a equipa produtiva e focada em desenvolver produtos de maior qualidade;

●	 Product	Owner	(PO):	encarregado do desenvolvimento do backlog do produto, mantendo-o visível a todos 
durante o processo e garante valor à equipa Scrum; 

●	 Time	de	desenvolvimento: grupo de desenvolvedores interdisciplinares com diferentes especializações, porém 
não deve haver hierarquia na equipa. 

O Scrum também possui um conjunto de artefactos que apoiam a equipa no decorrer do processo e fomenta os princí-
pios e valores ágeis. São eles: (Schwaber e Sutherland 2017)
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●	 Backlog	do	produto:	lista de requisitos do trabalho a ser entregue, na prática, todas as definições de caracterís-
ticas, funções, correções, melhorias, tecnologias entre outros, devem constar no backlog do produto; 

●	 Sprint	Backlog: o Sprint Backlog é o conjunto de itens do Backlog do produto selecionados para o Sprint, além 
de um plano para entregar o incremento do produto e atingir a meta do Sprint. O Sprint Backlog é uma previsão 
que a equipa Scrum tem sobre o trabalho necessário para entregar a funcionalidade no incremento previsto 
para o sprint atual; 

●	 Incremento: soma de todos os itens do backlog do produto concluídos durante um sprint e o valor dos incre-
mentos de todos os sprints anteriores, ou seja, é um passo na direção ao objetivo final. No final de um sprint, o 
novo incremento deve ser “concluído”, o que significa que deve estar em condições de uso e atender à definição 
de “concluído” a equipa Scrum. Um incremento é um corpo de trabalho inspecionável que apoia o empirismo 
no final do sprint.

 
O Scrum conta com uma série de cerimónias que seguem o conceito de time-boxed, ou seja, o tempo tem duração fixa 
e o trabalho vem em etapas. Cada reunião deve realizar apenas o trabalho que foi estipulado para determinada reu-
nião. Todas as cerimónias descritas a seguir estão contidas no Sprint, um evento de interação da equipa que ocorre no 
intervalo de duas a quatro semanas onde um incremento “concluído”, ou seja, em condições de uso e potencialmente 
comercializável é criado. Um novo sprint acontece na sequência da conclusão do sprint anterior. Sprint é um substan-
tivo masculino, que significa “aceleração do corredor, geralmente ao aproximar-se da meta e corrida de velocidade de 
curta distância.”7 As cerimónias Scrum são: (Schwaber e Sutherland 2017)

●	 Reunião	de	planeamento: a reunião de planeamento de sprint deve responder a duas questões:  
1. O que pode ser entregue como incremento resultante do próximo Sprint? 
2. Como o trabalho necessário para entregar o incremento será alcançado?

●	 Reunião	diária: reunião realizada todos os dias onde as atividades da equipa são sincronizadas e é feito um 
plano para o dia seguinte;

●	 Reunião	de	revisão:	reunião realizada ao fim do sprint para inspecionar o incremento e fazer ajustes, caso ne-
cessário, no backlog do produto; 

●	 Reunião	de	retrospetiva:	oportunidade da equipa Scrum de avaliar o que correu bem e o que correu menos 
bem no sprint e o que a equipa se compromete a melhorar para o próximo sprint.

7  “Sprint”, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2020
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5. O ERRO

“Onde há ruína, há esperança para um tesouro.” Esta afirmação de Rūmī, “o maior poeta místico na história da hu-
manidade” (Gamard 2017), é a razão pela qual a presente dissertação possui relevância para o mundo do design e de 
áreas correlacionas, que envolvem o desenvolvimento do produto: a ruína de um designer é, o erro, a não validação, a 
incapacidade de reproduzir criativamente uma solução válida e, ao fazer este paralelo, é possível afirmar que o erro é 
essencial para encontrar um “tesouro”, o resultado ideal que um designer considere ser o êxito de um projeto.

Para obter um esclarecimento sobre o erro foi elaborado, exclusivamente para a presente dissertação, o “Questionário 
sobre o Erro” 8 de forma virtual e anónima. Foram entrevistados no total 107 participantes, maioritariamente (90%) 
trabalhadores, de área de atuação em ciências Humanas (81%) e com idades bastante heterogêneas, entre 18 e 65 
anos, porém 50% destes entrevistados estão dentro da faixa etária de 25 a 35 anos. O intuito deste questionário foi 
obter uma análise qualitativa e generalizada sobre o senso comum da palavra/sentimento “erro”.

A primeira questão com a qual os participantes foram confrontados foi “Como você classificaria a palavra “erro”?” e 
os resultados foram: 36% para “boa”, 30% para “não sei” e 34% para “má”. Com base nestes resultados iniciais, foram 
verificadas algumas justificações de dois teores distintos:

Teor	negativo
“Erro é algo que por definição fizemos mal e então poderíamos ter procurado fazer melhor. No entanto, existem 
situações em que não temos outra opção senão tentar e errar. Nestas situações um erro é muito mais uma possibi-
lidade de aprendizagem do que algo que não correu como seria de esperar. Por essa dualidade não consigo classifi-
car (a palavra erro) como boa ou má porque dependendo do contexto pode ser uma ou outra.”
 
“Sei que a palavra em si, em determinados contextos, pode ser aplicada de forma a ser uma ferramenta para a 
crítica construtiva, ou seja, atuando de modo positivo. Contudo, acabo por pensar na palavra como algo mau pois 
estou moldada a isso devido ao uso que outros tiveram sobre mim através dessa palavra, de modo negativo.” 

 
Teor	positivo

“Pode ser o erro que te leva à descoberta de novos caminhos, na área de investigação, por exemplo, ou pode ser um 
erro que prejudica a comunicação entre uma cadeia de pessoas e pode custar tempo e dinheiro.”
 
“A partir do erro podemos buscar novas formas de fazer coisas, se relacionar e produzir.” 

 
Com base nas respostas obtidas é possível avaliar que apesar de o “erro” ter conotação negativa na maioria dos co-
mentários, é também visto como uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento. E é no segundo campo de 
pensamento que o framework “Ciclo do Erro”, proposto na presente dissertação, pretende atuar.

8   O “Questionário sobre o Erro” encontra-se por completo no Apêndice I. 
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Ao serem indagados “No âmbito profissional, você lida bem com os erros que você mesmo comete?”, os participantes 
responderam maioritariamente com “às vezes” (56%), seguido pela resposta “sim” (33%). Apenas 11% dos participan-
tes disseram que “não” e lidam negativamente com os erros que ele(a) próprio(a) comete em contexto laboral. Ao jus-
tificarem as suas respostas, também são observados aspetos de “aprendizagem”, porém na sua maioria, as respostas 
relacionam-se com “descuido”, “flagelo” e também com o sentimento de “trabalho perdido”, dada algumas citações:

“Porque (os erros) fazem parte da aprendizagem ... o erro com as minhas pinturas, o meu hobby, forçam-me a 
seguir novos caminhos, alternativas, ao exercer criatividade com o “novo”, o que não era previsto. Já na área profis-
sional (editorial/publicações), o erro mais difícil de lidar, na minha opinião, é quando está atribuído a perdas finan-
ceiras, por exemplo. Mas a gente aprende com tudo e os maiores impactos ressoam mais tempo, alertando a nossa 
atenção sobre as escolhas.”
 
“Sinto-me incompetente, dependendo do erro. Cobro-me para acertar sempre.” 

A questão que se segue foi semelhante a anterior, em um ângulo de avaliação diferente: “No âmbito profissional, você 
lida bem com os erros que os outros cometem?”

Curiosamente as respostas mostram que há uma certa tolerância com os erros cometidos por terceiros. As respostas 
que denotam indecisão (às vezes) correspondem a 56% dos participantes, as respostas positivas (sim) representam 
39% e somente 5% transmitem que não lidam bem com a situação. Pode-se avaliar que existe, portanto, uma empatia 
mais exacerbada quando o erro provém de outros, vide as seguintes citações:

“É mais fácil aceitar os erros dos outros do que os meus. Sou mais positiva e compreensiva com os outros do que comigo.” 

“Porque todos erram e se todos fossem mais compreensíveis nesse quesito, os ambientes de trabalho seriam muito 
mais agradáveis.” 

No entanto, esta “aceitação” para com o erro do próximo e “não-aceitação” para com os próprios erros ficam mais evi-
dentes quando os participantes são confrontados com a seguinte questão: “No âmbito profissional, você evita errar?” 
A maioria das respostas (92%) apontam que “sim”, evitam o erro quando estão em contexto laboral.

As respostas levam a compreensões coerentes com toda a evolução de sistemas de trabalho retratada nos itens ante-
riores do presente Estado da Arte: apesar de haver caminhos para a “normalização” do erro e haver progressos neste 
quesito, a ação de “errar” ou “falhar” é ainda vista como um objeto de exclusão para a obtenção de soluções válidas e 
positivas, bem como para a manutenção de um bom trabalho.

Algumas respostas expõem pontos de vista convergentes:

“(Evito errar no contexto laboral) Por não querer parecer menos eficiente, embora compreenda que em todo pro-
cesso criativo tem que se dar direito ao erro.” 

“Querendo ou não, quando erramos no trabalho, acabamos ficando mais vulnerável e muitas empresas não estão 
preparadas para refazer processos ou trabalhos e acabam criando uma cultura muito linear. Com isso, muitas pes-
soas não se sentem confortáveis para errar e inovar.”
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No entanto, há também alguns caminhos que representam uma certa flexibilidade em aceitar o erro como processo 
rotineiro na obtenção de soluções:

“Com 13 anos de experiência no mercado editorial e de publicações, aprendi bastante coisa (com erros também) 
... acredito que em cada mercado há algumas regras já preexistentes de procedimentos, processos, coisas que fun-
cionam e não... a experiência ajuda a evitar alguns erros. De qualquer maneira, acho que sempre temos com o que 
aprender mais e mais.”
“A tendência natural do ser humano é fazer tudo para evitar que se cometam erros, mas sabemos que é impossível 
“sair ileso”. Compete-nos analisar o erro e aprender com ele.” 
 
“Eu acho que errar é humano e errar é importante para aprender. Mas acho que é diferente errar sabendo que es-
tás errando do que errar porque achas que estás a fazer bem, mas depois percebes que não. Nesse sentido, gosto 
de errar porque é sinal que estou a aprender.” 

Conforme esta pequena amostra, é difícil categorizar o erro como uma palavra boa ou má pois é possível observar 
muitas divergências ao tentar defini-la. Não obstante, como será dissertado durante a presente investigação, o erro 
pode ter uma forma muito positiva na procura de novas ideias e no processo criativo. 
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5.1 Conceito de Fail Fast

No livro Startup Enxuta (Ries 2012), Eric Ries defende a ideia da entrega de projetos de forma incremental, ou seja, um 
MVP (Produto Mínimo Viável) a fim de agilizar o processo de feedback e ajustes e melhorias serem possíveis para atin-
gir a versão final do produto. Apesar de Ries afirmar que odeia a ideia de “fail fast”, o seu livro e a sustentação teórica 
e prática que defende é considerada uma licença para errar, o que não significa abraçar uma cultura de fracasso e sim 
de compreender que erros simplesmente acontecem e que é possível transformá-lo em proposta de valor. Em grande 
parte, a base do processo de inicialização enxuta (lean startup), incentiva os profissionais a tentar uma nova hipótese 
depois que outra é rejeitada. 

A filosofia “fail fast” objetiva desmistificar o conceito de que fracasso é algo a ser evitado e com isso, dá ao erro a co-
notação de aprendizado ao enfatizar que o conhecimento adquirido de uma tentativa que não resultou aumenta consi-
deravelmente a possibilidade de sucesso no futuro. É possível dividir o conceito em quatro palavras-chave: (Ries 2012)

●	 Fail	Fast:	significa que a experimentação contínua possibilita falhar rapidamente e o processo de aprendizado 
pode ser iniciado;

●	 Fail	Early: com um feedback imediato é possível perceber atempadamente o que não está a funcionar no processo;
●	 Fail	Often: quanto maior as oportunidades de testes, maior as oportunidades de erro e, por consequência,  

de aprendizagem; 
●	 Fail	Better:	a maximização dos processos de aprendizagem ocorre quando os fracassos são cometidos com 

maior regularidade e rapidez.



DESENVOLVIMENTO
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1. PRIMEIRA PARTE - OS ORIGINAIS

“Ser Original não é fácil, mas eu não tenho a menor dúvida:
é a melhor maneira de melhorar o mundo em que vivemos”9

(Grant, The Surprising habits of Original Thinkers 2016)

Esta constatação conclui a conferência de Adam Grant para o TED Talk em abril de 2016, “The surprising habits of Ori-
ginal thinkers” (em uma tradução livre “Os surpreendentes hábitos dos pensadores Originais”). Grant é um psicólogo 
americano especializado em psicologia organizacional que apresenta, na conferência supracitada, cinco hábitos que os 
pensadores Originais possuem e que os fazem ser Originais. Esta palestra tem como tese base o livro “Originais: Como 
não-conformistas mudam o Mundo” (Grant 2016) e, logo nas primeiras páginas revela o significado de original: “ori-
gem ou fonte de algo; de onde provém, nasce ou deriva algo” (adj.) ou “coisa de caráter único ou singular: pessoa que 
é diferente de outras, de um modo apelativo ou interessante; pessoa com iniciativa ou capacidade inventiva” (subs.). 
Por consequência, é necessário compreender o que significa o fenómeno dos pensadores Originais. Os Originais são 
pessoas que realizam ou realizaram algo único, autêntico e criativo acrescentando valor ao mundo, muitas vezes são 
inventores de ideias completamente novas, mas também podem ser os otimizadores de conceitos ultrapassados. 

Steve Jobs (1955 - 2011), o cofundador e ex-presidente da Apple Inc. é um dos mais reconhecidos nomes atrelados ao 
adjetivo original. Uma de suas grandes revoluções no mundo da tecnologia foi quando começou a observar os smartpho-
nes que havia no mercado nos anos 90/2000. Eram aparelhos compostos por botões, ecrãs pequenos e que, por vezes, 
acompanhavam com uma canetinha a fim de proporcionar uma experiência gestual. Jobs estudou em segredo durante 
anos como aperfeiçoar este modelo e, em 29 de junho de 2007 lançou ao mundo o primeiro iPhone, o smartphone da 
Apple que transformou o padrão atual de como seres humanos e telemóveis interagem: agora seria possível tocar com 
os próprios dedos nos desenhos que imitam botões no ecrã que ocupa a totalidade do device. Na apresentação de lança-
mento do aparelho, Jobs narra o percurso criativo que ele e sua equipa tiveram ao conceber este novo produto que, na 
realidade, tinha como base a observação de todos os telemóveis existentes na época, do que resultava bem e do que não 
resultava. No entanto, o primeiro indício de que Steve Jobs seria um Original encontra-se no seu primeiro currículo, onde 
consta (numa tradução livre): “Estou a procura de um lugar que necessite de muitas reformas e consertos, mas que tenha 
fundações sólidas. Estou disposto a demolir paredes, construir pontes e acender fogueiras. Tenho uma grande experiência, 
um monte de energia, um pouco dessa coisa de ‘visão’ e não tenho medo de começar do zero”.10 
 
Neste excerto, Jobs apresenta-se como uma pessoa curiosa e confiante - alguns dos hábitos que Grant afirma serem 
atrelados aos Originais, apresentados a seguir:

O primeiro hábito é a procrastinação: Grant explica que o hábito de ‘deixar para a última hora’ é uma constante entre os 
Originais, uma vez que a pressão do ‘prazo apertado’ abre uma variedade de possíveis ideias ou, nas palavras do autor, “A 
procrastinação pode ser um problema quando se trata de produtividade, mas pode ser uma virtude para a criatividade” 
(Grant 2016), portanto é possível considerar a procrastinação como incubação de pensamento, o que antecede a ação.
Já o segundo hábito, o qual Steve Jobs demonstrou durante anos nas suas apresentações, é a questão de parecer	
confiante	ao	público, enquanto que nos bastidores, os Originais, são inseguros e possuem dúvidas, mas sabem como 
gerenciá-las. Grant afirma existirem dois tipos de dúvidas: self-doubt (auto dúvida) e idea-doubt (dúvida sobre a ideia).

9  “Being Original is not easy, but I have no doubt about this: it’s the best way to improve the world around us.” (Adam Grant, The Surprising 
habits of Original Thinkers 2016)

10  O excerto pode ser consultado no artigo “Carreira é também empreender: O exemplo de Steve Jobs”, contemplado na Bibliografia.
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Enquanto a primeira diz respeito ao indivíduo e questiona o ser (“eu sou ruim”), a segunda indaga acerca do produto 
(“esta ideia é ruim”) - os Originais tendem a entender que a idea-doubt é revitalizante e usam esta energia para obte-
rem novas ideias. (Grant 2016)

O terceiro hábito consiste na curiosidade: os Originais tendem a duvidar o padrão e tomar iniciativas para explorar outras 
opções. Como exemplo, Grant apresenta dois browsers para Internet: Internet Explorer e o Google Chrome, que embora 
sejam semelhantes nas suas premissas, possuem diferenças operacionais e, segundo o psicólogo, quando o indivíduo se 
dispõe a utilizar o primeiro browser, ele aceita o padrão pré-instalado do computador, enquanto que, ao decidir instalar o 
segundo browser o indivíduo pergunta-se “há mais alguma funcionalidade para explorar?”. (Grant 2016)

A	persistência é o quarto hábito, no qual Grant num tom bem-humorado explica o conceito de “Vuja-de”, o contrário 
de “Deja-vu”, que seria o olhar novo sobre algo que já foi visto inúmeras vezes, originando assim uma visão fresca e 
criativa. Esse é um conceito que se assemelha ao que o Budismo descreve como “Mente do Principiante”: “A mente do 
principiante é vazia, livre dos hábitos do experiente, pronta para aceitar, para duvidar e aberta a todas as possibilida-
des. É um tipo de mente que pode ver as coisas como elas são, que passo a passo e num lampejo é capaz de perceber a 
natureza original de tudo.” (Suzuki 1970)

O quinto, e último hábito de acordo com Grant, diz respeito ao medo	do	fracasso	e o que faz um indivíduo ser Original 
é que o medo de falhar é menor que o medo de não arriscar. Nas palavras de Grant: “Eles (os Originais) sabem que, 
a longo prazo, nossos maiores arrependimentos não são ações, mas nossas não-ações (...) E se você olhar ao longo da 
história, os grandes Originais são os que mais falham, porque são eles que mais tentam.” (Grant 2016)

Ao observar estes cinco hábitos que Adam Grant aponta, é possível constatar que estes estudos podem ser contextua-
lizados nos dias de hoje, na Terceira fase da Revolução Industrial e Indústria 4.0, uma vez que Grant já considera alguns 
direitos dos trabalhadores como adquiridos - se este estudo se passasse durante a Segunda fase da Revolução Indus-
trial, por exemplo, provavelmente o primeiro hábito (procrastinação) já seria repudiado, uma vez que o simples facto 
de procrastinar incorre a uma baixa produtividade e Frederick Taylor já relacionaria este hábito com a ociosidade. 

Partindo do princípio de que estamos diante de um estudo que é passível de ser observado nos dias atuais, no item 
a seguir, este estudo será interpretado de forma esquemática. Ao decompor o discurso de Adam Grant em peças que 
apontam possíveis itens para a construção do Ciclo do Erro. Esta técnica é descrita na obra “How do you design? A 
compendium of Models” como um” processo de quebra de problemas, em peças - para o “decompor”. A síntese segue 
reordenando as peças com base nas dependências, resolvendo cada subparte e, finalmente, unindo todas as peças 
novamente - as “recombinando”. Esse processo de decomposição-recombinação também diverge e, em seguida, con-
verge, e podemos descrevê-lo com a mesma facilidade, revertendo a sequência (estreitando, expandindo). Analisar um 
problema leva à concordância - à definição - de um processo convergente. Nesse ponto, esperamos que ocorra o “mila-
gre” da transformação em que surge o conceito de solução. Em seguida, o designer elabora esse conceito com cada vez 
mais detalhes - um processo divergente.” (Dubberly 2004)11

11  “(...) a process of breaking a problem into pieces—of “decomposing” it. Synthesis follows as re-ordering the pieces based on dependencies, 
solving each sub-piece, and finally knitting all the pieces back together— “recombining” the pieces. This decomposition-recombination process also 
diverges and then converges and we may just as easily describe the process by reversing the sequence (narrowing down, expanding out). Analyzing 
a problem leads to agreement—to definition—a convergent process. At that point, hopefully, the “miracle” of transformation occurs in which the 
solution concept arises. Then, the designer elaborates that concept in greater and greater detail—a divergent process. (Dubberly 2004)”
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1.1 Elaboração e validação: Ciclo do Erro 1.0

Nesta dissertação será contemplado o exemplo do Framework Scrum12, que se refere a uma estrutura organizada de 
trabalho que estabelece que objetivo seja cumprido num curto prazo, em ciclos. O propósito de utilizar como base 
comparativa o framework Scrum é que queremos, ao fim desta dissertação, enquadrar o Ciclo do Erro como um fra-
mework de trabalho passível de ser utilizado em um ambiente laboral real.

Há no Framework Scrum uma série de regras e pilares para manter o fluxo do trabalho, dentre estas regras, destaca-se 
o corpo da estrutura:

●  Reunião	de	planeamento;
●  Reunião	diária;
●  Reunião	de	revisão;	
●  Reunião	de	retrospetiva.

A partir destes quatro passos é possível esquematizar visualmente como o Framework Scrum é estruturado (na figura 
a seguir não são considerados os artefatos do Scrum):

REUNIÃO DE  
PLANEAMENTO

REUNIÃO 
DIÁRIA

REUNIÃO DE
REVISÃO

REUNIÃO DE 
RETROSPETIVA

Figura 4 - Estrutura base do framework Scrum

Ao observar os estudos de Adam Grant, é possível perceber que os hábitos descritos pelo autor formam um ciclo ou 
um circuito que se repete (loop) até o objetivo ser alcançado ou o processo ser otimizado, da mesma forma estrutura-
da que o Framework Scrum se comporta. 

12  O Framework Scrum, neste capítulo brevemente mencionado, é identificado e analisado por completo no capítulo Estado da Arte,  
no item 4.1.1 O Framework Scrum
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Para construir este ciclo foi necessário organizar, inicialmente de forma intuitiva da ordem das ações, os hábitos que 
Adam Grant atribui aos Originais.

PROCRASTINAÇÃO CURIOSIDADE
(MEDO DE FRACASSAR)

ARRISCAR

MENTE DO PRINCIPIANTE
PERSISTÊNCIA

CONFIANÇA

Figura 5 - Loop de como um Original pensa e atinge os seus objetivos

Na Figura 5, o hábito de número 1 - Procrastinação	inicia o loop, seguido pelo hábito 3 - Curiosidade	(o que há mais 
para explorar?), o hábito 5 - Arriscar	(ou medo de fracassar)	e por fim completando o ciclo, o hábito 4 - Persistência 
(mente do principiante). 

Neste esquema é considerado que a confiança, o hábito de número 2, deve ser o invólucro de toda esta experiência na 
qual o Original percorre o objetivo de encontrar uma solução válida e criativa para o seu problema. 

Este loop será denominado Ciclo	do	Erro	1.0, sendo assim a versão preliminar deste ciclo que no decorrer desta disser-
tação estará em constante evolução. Neste momento optou-se por explorar o Ciclo do Erro sob o olhar racionalista e 
metódico de Descartes para que depois possa ser contemplado sob outras vertentes. 

René Descartes (1596-1650), filósofo e matemático que, no seu livro “O Discurso do Método” (Descartes 1637) propõe 
o Método (ou Método Cartesiano, como é conhecido popularmente) que se resume a quatro princípios essenciais que 
compõem a lógica e conduzem a razão, são eles: 13

1. Evidenciar;
2. Analisar;
3. Sintetizar;
4. Revisar. 

A fim de seguir as diretrizes do método Cartesiano é obrigatório, portanto, procurar evidências de que este Ciclo  
funciona e, para tal exercício, é necessário acompanhar e mapear o pensamento dos Originais, personagem dos  
estudos de Adam Grant.

 
 

13  O Método Cartesiano, neste capítulo brevemente mencionado, é identificado e analisado por completo no capítulo Estado da Arte, 
nomeadamente no item 3.1 O Método Cartesiano
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Ao retomar ao currículo de Steve Jobs, exemplo utilizado ao descrever um personagem Original, é possível observar 
uma evidência desta versão do Ciclo do Erro e, ao organizar o conteúdo deste documento, é possível associar cada 
fragmento a um hábito de Grant:

“Tenho uma grande 
experiência”

CONFIANÇA

“Não tenho medo de  
começar do zero”

“Estou à procura de um 
lugar que necessite de muitas 

reformas e consertos”

“Demolir paredes, 
construir pontes e acender 

fogueiras”

“Muita energia, um pouco dessa 
coisa de ‘visão’”

PROCRASTINAÇÃO CURIOSIDADE
(MEDO DE FRACASSAR)

ARRISCAR

MENTE DO PRINCIPIANTE
PERSISTÊNCIA

Figura 6 – Teste de Validade do Ciclo do Erro 1.0 com o exemplo do currículo de Steve Jobs

Com uma prova de evidência, é então necessário partir para uma análise detalhada, como pressupõe o segundo princí-
pio do método Cartesiano, que diz respeito ao parcelamento de cada objeto a fim de solucionar cada ponto: 

1. A procura de Jobs relaciona-se com a procrastinação (hábito 1): por definição procurar significa “fazer diligência 
por encontrar, buscar, investigar; desejar; pretender; indagar; tentar; diligenciar; escolher” e procrastinar signifi-
ca “deixar para depois; usar de delongas”14, conotação próxima ao sentimento que a palavra procurar emana.

2.	 Curiosidade	relaciona-se com as ações que Jobs faz menção (demolir, construir, acender), a curiosidade está 
intimamente ligada a atitudes: “tendência para averiguar ou ver; desejo indiscreto de saber; modo de executar 
trabalhos que não são da própria profissão”15. 

3. O “medo de começar do zero”, que Steve Jobs aponta, conecta indubitavelmente com o hábito de arriscar	
(medo de fracassar): a falta de medo de Jobs é o arriscar de Grant.

4. Já a persistência	(mente do principiante) associa-se com o fragmento “muita energia, um pouco dessa coisa de 
visão”, onde Jobs assume o seu ponto menos forte e confirma disposição.

5. E por fim, o hábito da confiança	liga-se à frase “tenho uma grande experiência”.

14  “Procrastinação”, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2020

15  “Curiosidade”, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2020
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O primeiro teste na tentativa de evidenciar se o Ciclo do Erro 1.0 apresenta resultados positivos: o primeiro exemplo 
(currículo do Steve Jobs) confirma o fluxo definido para esta versão do Ciclo do Erro. A próxima etapa, de acordo com 
o método Cartesiano, é a sintetização do pensamento de forma ordenada, iniciando pelos objetos mais acessíveis ao 
conhecimento comum para elevar a compreensão de maneira gradual. É clara a evolução sistemática do Ciclo do Erro 
1.0, onde tem por início uma fase inativa ou de “incubação de pensamento” como definiu Adam Grant, saltando para 
uma fase mais ativa, onde o tal pensamento se formaliza, evolui para o grande salto ou grande ação de todo o Ciclo, 
que é o ato de “arriscar” e atinge o pico na fase da persistência, voltando assim ao seu estágio inicial, porém com todo 
o acúmulo de experiência que o Ciclo do Erro 1.0 proporcionou, em todas as suas etapas.
A única etapa pendente prevista no método Cartesiano, para a análise racional do Ciclo do Erro 1.0, consiste na revisão 
do mesmo, porém esta etapa ainda não é passível de ser feita, uma vez que este Ciclo vive de experimentações para 
confirmar sua estrutura. Para tal efeito, é necessária a observação de mais outro exemplo.

O segundo exemplo utilizado para validar o Ciclo do Erro 1.0 é a primeira versão do iPhone, já citado nesta dissertação. 
Em 2007, ano de lançamento do smartphone, o mundo já conhecia o computador Macintosh e já estava familiarizado 
com o iPod, aparelho para reprodução de músicas. Portanto, quando Steve Jobs introduz o smartphone, faz referência 
a estas duas invenções e revela que esta nova invenção era produto de uma atenta observação: “(...) Hoje nós estamos 
a introduzir três produtos revolucionários desta classe. O primeiro é um iPod widescreen com controles sensíveis ao to-
que. O segundo é um revolucionário telefone móvel. O terceiro é um dispositivo de comunicação de Internet quebrador 
de barreiras. Então três coisas: um iPod, um telefone e um comunicador de Internet. (...) Estes não são três dispositivos 
diferentes, isto é um dispositivo e nós o chamamos de iPhone.” (Jobs 2007)
 
Estas palavras foram proferidas durante a apresentação de lançamento do aparelho, onde Jobs explora algumas novidades 
que este novo telefone exibirá: uma interface revolucionária, fruto de anos de investigação e desenvolvimento; um softwa-
re muito mais avançado e sofisticado que qualquer outro telemóvel do mercado; sincronização simples e útil com todos os 
dispositivos Apple e um design minimalista e funcional. Na presente dissertação, o exemplo explorado será a interface. 

Jobs expõe quatro modelos de smartphones da época e provoca o público: “o que há de errado nas suas interfaces?” e 
continua “bem, o problema é que (...) eles todos têm um teclado que está lá, você precisando dele ou não”. (Jobs 2007) 
O cofundador da Apple Inc. explica que ter botões e teclados são um grande problema quando se trata de atualizações 
pós-mercado e que portanto, a solução seria um ecrã gigante, que não precisasse de teclados. Mas, como se daria en-
tão a interação do usuário para com o dispositivo? Uma caneta, Jobs aponta. Porém uma caneta acarretaria uma série 
de complicações à experiência: os usuários poderiam perder a caneta, ou mesmo quebrá-la. Então, o ultimato: “nós 
vamos usar o melhor dispositivo apontador do mundo, um com que todos nascemos. Nós vamos tocá-lo com os nossos 
dedos” (Jobs 2007) e a partir deste momento, explica a tecnologia Multi-Touch.
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Portanto, ao fragmentar este episódio e inseri-lo no Ciclo do Erro 1.0, temos a seguinte imagem:

Empresa sólida, 
sucessos conhecidos

CONFIANÇA

Ecrã enorme, 
isento de teclado

Observação dos 
smartphones da época

“o que há de errado?” 
Teclado e botões

Usar os dedos das mãos  
para tocar no aparelho

PROCRASTINAÇÃO CURIOSIDADE
(MEDO DE FRACASSAR)

ARRISCAR

MENTE DO PRINCIPIANTE
PERSISTÊNCIA

Figura 7 - Testando a validade do Ciclo do Erro 1.0 com o exemplo do Iphone 1

Na figura 7 é possível analisar: 

1. O momento da procrastinação	é	assimilado	com os anos de estudo que Jobs afirma ter tido, com a observação 
exaustiva de todos os smartphones e tecnologias disponíveis no mercado. 

2. A etapa curiosidade	é relacionada ao momento que Steve Jobs confronta os problemas dos aparelhos atuais “o 
que há de errado em suas interfaces?”: os teclados e botões, presentes em todos os aparelhos da categoria. 

3. Ao arriscar	Jobs explora a ideia de apresentar um ecrã enorme, que ocupasse toda a margem do aparelho, isen-
to de teclados e contendo apenas um botão, que seria transversal para a usabilidade.

4. O próximo passo, a persistência	conecta-se com a mente do principiante: uma ideia pueril que foi despertada 
como solução para o problema do ecrã sem teclados: os dedos das mãos. 

5. A confiança	é clara quando se ouve a apresentação de Steve Jobs: defende o seu produto inovador com firmeza 
e segurança, apoiado pelas experiências positivas que a Apple Inc. havia tido até o momento.

Vale recorrer novamente ao método Cartesiano como forma de validação do Ciclo do Erro 1.0: 

● A procura de evidências	encontra-se concluída, em dois testes básicos de estrutura, o Ciclo do Erro 1.0 apresen-
ta-se de maneira ordenada e congruente;

● A análise	minuciosa dos fragmentos que correspondem aos hábitos de Adam Grant encontra-se completa também;
● Da mesma forma que foi sintetizado	o primeiro exemplo (currículo do Steve Jobs), é possível perceber a linha 

evolutiva que o Ciclo do Erro 1.0 percorre quando exemplificado com o segundo exemplo (iPhone); 
● Ao revisar	a estrutura do Ciclo do Erro 1.0 é possível averiguar que cada etapa que constitui o mesmo, endereça 

ao melhor interesse para que o ciclo seja concluído. Porém, é uma versão preliminar de uma estrutura que me-
rece ser explorada melhor.

A conclusão de que o Ciclo do Erro 1.0 é uma versão inicial deve-se ao facto de que é necessário compreender o que 
é um hábito, uma vez que este sistema baseia-se nos hábitos de Adam Grant. Na procura de obter mais profundidade 
nesta estrutura, seguimos para o próximo capítulo.
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2. SEGUNDA PARTE - OS HÁBITOS

“Os hábitos são poderosos, mas delicados. Podem surgir fora 
da nossa consciência ou serem arquitetados deliberadamente.” 

(Duhigg 2014)

A frase acima resume o livro do jornalista de investigação do jornal The New York Times, Charles Duhigg, “O Poder do 
Hábito - Porque fazemos o que fazemos na vida e nos negócios” (Duhigg 2014). A obra contempla uma série de expe-
riências sociais sobre o processo de formação dos hábitos e como a vida é uma constante de hábitos, que podem ser 
formados de maneira consciente ou inconsciente. 

Duhigg explica que os hábitos são constituídos por uma tríade básica: a deixa, a rotina e a recompensa, sendo eles:
1. A deixa funciona como uma “dica” ou “gatilho” para que o cérebro compreenda que está a dar início a um pro-

cesso de hábito. Nas palavras de Duhigg, a deixa é “um estímulo que manda seu cérebro entrar em modo auto-
mático e indica qual hábito ele deve usar” (Duhigg 2014);

2. A rotina é o hábito em si, o intermédio entre o começo e o fim, podendo ser física, mental ou emocional;
3. A recompensa é o que o cérebro necessita para que se conclua, com êxito, o processo do hábito e é o estágio 

final, que ajuda o cérebro a perceber se vale a pena tal hábito ser memorizado.

Ao longo do tempo, Duhigg afirma que esta tríade - deixa, rotina, recompensa - se torna cada vez mais automática, for-
mando assim um circuito repetitivo, ou, um loop. Em termos visuais, é possível conceber a seguinte esquematização:

ROTINADEIXA

RECOMPENSA

Figura 8 - O loop do hábito segundo Charles Duhigg

Para exemplificar como este loop ocorre, é necessário o uso de um exemplo mais tangível à compreensão comum: 
João, ao terminar o seu experiente as 18h, conduz o seu automóvel até o ginásio e ao chegar lá, treina cerca de uma 
hora. João cumpre esta rotina pois aos fins-de-semana gosta de levar o seu filho para nadar. Ao fragmentar as ações 
deste exemplo, é possível identificar o objetivo concreto de João e que é a sua recompensa: conseguir nadar para 
acompanhar o filho na atividade. A rotina de João também é clara neste exemplo: ir ao ginásio e treinar por cerca de 
uma hora. E o que desencadeia este loop é o ato de sair do trabalho, que seria então a deixa deste ciclo do hábito.

Exemplificando: ROTINADEIXA

RECOMPENSA

Ir ao ginásioSair do trabalho

Conseguir nadar

Figura 9 - O loop do hábito segundo Charles Duhigg com o exemplo da rotina do hábito do João
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Este é um exemplo de um hábito arquitetado de forma consciente: João criou este hábito com um fim específico.
Contudo, Duhigg adverte que existem hábitos que são inconscientemente projetados e um bom exemplo disto é a 
tríade de: acordar - lavar os dentes - sorrir para o espelho. Duhigg afirma que a grande maioria de seus resultados 
científicos e académicos, entre eles mais de trezentas entrevistas com cientistas e executivos demonstram que as 
pessoas não conseguem explicar o porquê de certos hábitos. Os hábitos inconscientes são formados da mesma ma-
neira que os hábitos conscientes, a única diferença é que estão armazenados no cérebro há mais tempo ou foram 
treinados mais exaustivamente. 

Na sua obra, Duhigg cita diversos casos de sucesso, entre eles Martin Luther King Jr., o herói dos direitos civis que mo-
bilizou o mundo com suas ideias e seu famoso discurso; o nadador Michael Phelps que conquistou o maior número de 
medalhas de ouro olímpicas em uma única edição: o caso do diretor executivo do Starbucks que revolucionou o con-
ceito de cafetaria e, como estas pessoas conseguiram estes feitos. “Eles tiveram êxito transformando hábitos. Todos 
começam com um padrão psicológico. Primeiro, há uma sugestão, ou gatilho, que diz ao seu cérebro para entrar em 
modo automático e desdobrar um comportamento. Depois, há a rotina, que é o comportamento em si. Para alterar um 
hábito, é preciso modificar os padrões que moldam cada aspecto de nossas vidas. Entendendo isso, você ganha a liber-
dade — e a responsabilidade — para começar a trabalhar e refazê-los.” (Duhigg 2014) 

Feita esta explicação, é necessária uma reavaliação do loop proposto por Grant pois o mesmo não leva em considera-
ção a arquitetura básica do hábito que Duhigg afirma, apenas explica os cinco hábitos que os Originais possuem. Para 
uma clara compreensão, é apresentada uma comparação dos dois esquemas: 

PROPOSTA DE GRANT

PROPOSTA DE DUHIGG

ROTINADEIXA

RECOMPENSA

PROCRASTINAÇÃO CURIOSIDADE
(MEDO DE FRACASSAR)

ARRISCAR

MENTE DO PRINCIPIANTE
PERSISTÊNCIA

CONFIANÇA

Figura 10 - Comparação dos loops de Adam Grant e Charles Duhigg
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A comparação exibida na figura 10 prova que a estrutura se comporta de forma semelhante em ambos os esquemas: 
as setas são sempre em sentido horário, formando o ciclo contínuo e não apresentam uma saída clara, o que quer 
dizer que o Original conscientemente pode sair do ciclo quando estiver satisfeito com o resultado final. 
 
Ao fazer uma comparação simples com o framework Scrum é possível notar que a diferença entre estes dois esquemas 
e do esqueleto base da estrutura é precisamente o final: o framework Scrum tem data para ser concluído.16 

16  Ver as regras do framework no item 4.1.1 O Framework Scrum
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2.1 Elaboração Ciclo do Erro 2.0

Ao elaborar ainda mais o estudo entre ambos o esquema, de Adam Grant e de Charles Duhigg, é possível experimentar 
uma fusão, já que foi observado que ambas as ideias se transformam em estruturas semelhantes. 
Neste novo esquema, apresentado a seguir, o hábito de “arriscar ou medo de fracassar” foi substituído pela palavra 
“erro”, pois o objetivo deste estudo é exatamente inseri-lo como objeto de promoção de uma solução e assim, alcan-
çar um framework de trabalho que contenha o “erro” como rotina positiva.

ERRO
ROTINA

PERSISTÊNCIA

RECOMPENSA
IDEIA

CURIOSIDADEPROCRASTINAÇÃO
DEIXA

CONFIANÇA

Figura 11 - Fusão dos loops de Adam Grant e Charles Duhigg

Ao sintetizar os conteúdos deste novo esquema, baseado numa fusão de dois esquemas previamente discutidos, são 
obtidas seis etapas:

1. O loop inicia-se com a deixa que, de acordo com Grant, seria a procrastinação	- ou incubação de pensamento,  
a tal “dica” que o cérebro precisa para iniciar o processo do hábito;

2. Seguindo pelo sentimento de curiosidade, intermediador necessário para que haja motivação suficiente para  
a etapa a seguir;

3. A rotina seria o erro, as falhas de percalço, as tentativas que não correram tão bem quanto esperado;
4. A persistência	é o sentimento que leva ao próximo estágio, sentimento tal que liberta a “Mente do Principiante”;
5. A ideia	é despertada neste momento, como recompensa ao Original; 
6. O último estágio é dado pela confiança	de se obter novas ideias/recompensas, que leva por consequência à 

nova procrastinação/deixa.

É possível reconhecer que esta fusão de ideias incorre numa segunda versão do Ciclo do Erro, formando assim o 
Ciclo	do	Erro	2.0.		

A startup chilena NotCo é um bom exemplo para legitimar este novo esquema: a companhia que atua no ramo de  
foodtech (junção das palavras food - comida e tech - tecnologia) iniciou a sua trajetória a partir de uma experiência 
falhada. O Original Matias Muchnick, co-fundador da startup, em meados de 2013 decidiu observar o mercado de ali-
mentos alternativos e descobrir a razão das comidas veganas serem ruins. E foi nesta procura que Muchnick lançou a 
Eggless, companhia que desenvolveu, após um ano de exaustiva investigação e experimentação, apenas um produto: 
uma maionese sem ovos “intragável”, como o próprio empresário afirmou ter sido a experiência. “Nós não entendía-
mos que comida realmente era. Como poderíamos replicar uma comida que tivesse aparência, aroma e gosto exata-
mente como um produto de origem animal utilizando apenas proteína vegetal se não entendíamos o que era aquele 
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alimento?”, explica Muchnick em uma entrevista a Revista Exame17. Em 2015, a companhia foi vendida e o empresário 
foi para os Estados Unidos para estudar processos de bioquímica e compreender como os processos de combinação  
de moléculas funcionavam e lá conheceu os seus futuros sócios que, no mesmo ano fundaram a NotCo, a startup que 
aliaria ciência à tecnologia: produtos veganos são produzidos através de uma inteligência artificial, batizada de  
Giuseppe, que, ao cruzar informações estruturais, encontra padrões que permitem detectar quais plantas se devem 
combinar para obter o sabor e textura semelhante ao produto de origem animal. Na mesma entrevista, Pichara, o se-
gundo cofundador, afirma que o desafio permanente da startup é “criar uma inteligência artificial humanizada”, uma 
vez que “Testar a comida é algo extremamente humano”. 

Ao fragmentar o percurso da ideia que induziu o nascimento da startup NotCo e inseri-lo no Ciclo do Erro 2.0, obtemos 
a seguinte figura:
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Figura 12 - Testando a validade do Ciclo do Erro 2.0 com o exemplo do currículo da startup NotCo

1. A procrastinação/deixa	que inicia o Ciclo é dada pelo questionamento base de Muchnick: “Por que os alimen-
tos veganos são ruins?”;

2. O processo de curiosidade, a ação que foi motivada pela etapa anterior, é identificado no lançamento da 
companhia Eggless;

3. O erro/rotina, portanto, é dado pelo “fracasso” de um ano inteiro na procura de um produto que não resultou 
como previsto;

4. Como o Ciclo do Erro 2.0 prevê, a persistência	de Muchnick é constatada quando o mesmo viaja aos Estados 
Unidos para estudar processos de bioquímica;

5. A ideia/recompensa, foi, por sua vez, conhecer duas pessoas para criar a NotCo;
6. E para concluir os estágios do Ciclo, a confiança	é observada quando a equipa cria Giuseppe, a inteligência 

artificial da companhia.

17  “A não maionese que conquistou Jeff Bezos: Chilena NotCo chega ao Brasil” Fonseca, Mariana. Exame. 22 de março de 2019.
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Ao parcelar cada informação e conectá-las a cada estágio do Ciclo do Erro 2.0, o método Cartesiano foi também, assim 
como no Ciclo do Erro 1.0, aplicado de forma fluída: foram exploradas as evidências neste exemplo, analisados os resul-
tados e ao sintetizá-los, é possível notar a linha evolutiva que este Ciclo proporciona: no primeiro estágio (procrastina-
ção/deixa) Muchnick, o protagonista Original deste exemplo, é acometido de dúvidas e observações, um estado inativo 
e, ao completar todo o Ciclo do Erro, passando por todas as etapas, “termina” em um estado de total ação e munido de 
curiosidade, experiências com o erro, confiança, ideias e persistência. A palavra “termina” foi colocada entre aspas para 
explicar que o Ciclo pode dar-se como finalizado após a primeira volta ou então pode ser continuado, em forma de loop, 
e percorrer todas as etapas novamente, com um novo acúmulo de experiência adquirida anteriormente. Para rever o 
Ciclo do Erro 2.0 conforme o método cartesiano, é necessária a apresentação e dissecação de mais outra amostra. 

Neste contexto, o Original protagonista da história que exemplifica o Ciclo do Erro 2.0 é  Stephen William Hawking (1942 - 
2018) “cosmologista, viajante espacial e herói”18. Com uma conhecida trajetória, o disruptivo físico e cosmólogo britânico 
foi diagnosticado em 1963 com uma doença neuronal motora conhecida popularmente como esclerose lateral amiotrófi-
ca (ALS) que comprometeu a sua saúde ao longo das décadas. Hawking perdeu a sua capacidade de falar em 1985, quan-
do, numa viagem a Genebra, contraiu pneumonia e, devido à sua condição crítica, foi submetido a uma traqueotomia 
que resultou numa perda irreversível da fala. Durante algum tempo, a comunicação de Hawking deu-se a partir dos mo-
vimentos da sua sobrancelha, quando as junções de cartões com letras formavam a palavra desejada. Porém, como era 
de se esperar, este movimento se tornou extremamente exaustivo e, Martin King, um físico que trabalhava com Stephen 
Hawking contactou uma empresa chamada Words Plus19, cujo software Equalizer20 facilitava ao usuário selecionar pala-
vras e comandos em um computador utilizando apenas um “clicker” manual. Este software foi executado pela primeira 
vez em um computador Apple II unido a um sintetizador de fala fabricado pela empresa Speech Plus21 e, este novo siste-
ma, possibilitou a Hawking comunicar-se com uma taxa de 15 palavras por minuto. 

Contudo, a doença tem como característica a paralisia do paciente, destruindo gradualmente as suas células cerebrais 
e medulares, impossibilitando o doente de controlar os seus movimentos musculares e, em 2008 o nervo que lhe per-
mitia mover os polegares degradou-se a ponto de inviabilizar o uso do “clicker”. A equipa que trabalhava com Hawking 
fez inúmeras experiências com o que poderia funcionar para que o físico continuasse a expressar as suas ideias. 
Assim, o seu assistente inventou um dispositivo de comutação nomeado de “cheek switch” (em uma tradução livre, 
interruptor da bochecha). O aparelho prendia-se aos óculos do paciente e conseguia detectar, por meio de um feixe 
infravermelho ligeiro quando o músculo da bochecha era enrijecido e, com este movimento, Hawking pôde navegar 
na internet, escrever livros, e-mails e falar. Porém, como a doença é degenerativa, em 2011 a capacidade do físico em 
se comunicar começou a declinar, chegando a conseguir falar apenas uma ou duas palavras por minuto. Foi então que, 
numa carta destinada à Gordon Moore, cofundador da empresa multinacional Intel Corporation, Hawking escreveu: 
“Minha entrada de fala está muito, muito lenta hoje em dia. Existe alguma maneira de a Intel ajudar?”22. Foi com este 
passo de confiança e perseverança que, após muitos estudos e erros, passando por sistemas hardware e software de 
comunicação personalizado que, a interface ACAT foi escrita pela Intel, que inclui um algoritmo de previsão de palavras 
fornecido por SwiftKey e ainda, em um hardware separado, um sintetizador de voz chamado SpeechPlus que foi imita 
a voz de Hawking nos anos 80, a batizada “Perfect Paul”.

18  (Stephen Hawking - The Official Website s.d.)

19  Empresa localizada em Palmdale é uma cidade localizada no estado norte-americano da Califórnia, Los Angeles, cujo CEO foi Walter Woltosz
 
20  O programa de computador Equalizer vinha carregado com aproximadamente três mil palavras selecionadas que, quando selecionadas no 
ecrã, as processava via um sintetizador. (Mary-Lane Kamberg 2015)

21  Empresa localizada em Mountain View é uma cidade localizada no estado norte-americano da Califórnia, Santa Clara. “When I have built up a 
sentence, I can send it to my speech synthesizer. I use a separate hardware synthesizer, made by Speech Plus.” (Stephen Hawking s.d.)

22  (Medeiros 2015)
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Diante do resumo da complexa história de Stephen Hawking, é possível fragmentá-la e associar ao Ciclo do Erro 2.0 da 
seguinte forma:
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Figura 13 - Testando a validez do Ciclo do Erro 2.0 com o exemplo de Stephen Hawking

1. A procrastinação/deixa	é ligada à observação da doença de Hawking, de como ela se desenvolve e evolui e de 
como o físico lida com ela;

2. A curiosidade	é dada quando Martin King contacta a empresa WordsPlus a fim de tentar solucionar o problema 
de comunicação de Hawking;

3. Já o	erro/rotina pode ser entendido como a degradação natural que a doença fornece ao doente e de como a 
resposta dos softwares utilizados começaram a ficar obsoletas;

4. A persistência	é dada pela contínua busca, da equipa de Hawking, em tentar obter novas respostas;
5. A ideia/recompensa deste Ciclo foi, por sua vez, a invenção “cheek switch” que permitiu o físico a comunicar-se 

utilizando as bochechas; 
6. A confiança	é observada quando Hawking escreve uma carta ao cofundador da Intel pedindo ajuda para ajudar 

em seu problema de comunicação, confiando que ela era possível.

É constatado que o Ciclo do Erro 2.0 possui um sistema coerente, comprovado a partir das evidências acima descritas. 
O Ciclo do Erro pode ser, portanto, dado como concluído em sua estrutura base. 

No entanto, ainda é necessário fazer o seu enquadramento como um framework de trabalho, conforme o objetivo 
geral da presente dissertação.
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3. TERCEIRA PARTE - ENQUADRAMENTO  
DO CICLO DO ERRO ENQUANTO FRAMEWORK

De acordo com Fayad e Schmidt (1997) dois renomados professores em Ciência da Computação e conforme elucidado 
no capítulo Estado da Arte, todo framework é composto por quatro principais características que beneficiam os desen-
volvedores, são elas: 23

●	 modularidade: eleva a qualidade do software por localizar o impacto das alterações tanto no projeto como na 
implementação, reduzindo assim a necessidade de manutenção;

●	 reusabilidade: as interfaces proporcionam aos frameworks aumento de reusabilidade por definir componentes 
comuns que podem ser reutilizados para criar novas aplicações;

●	 extensibilidade: possibilita extensibilidade devido aos métodos adaptáveis (hook methods) que permitem a 
extensão das interfaces; 

●	 inversão	de	controlo: o framework geralmente encarrega-se do programa principal, coordenando e sequencian-
do as atividades da aplicação.

Para enquadrar o Ciclo do Erro faz-se necessária a análise destas quatro características acima. Para facilitar a 
 compreensão, o esquema final considerado é o seguinte:
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Figura 14 - Versão final do Ciclo do Erro

Portanto, ao analisar o Ciclo do Erro com as quatro características de Fayad e Schmidt (1997), é obtido o seguinte resultado: 

●	 modularidade: o Ciclo do Erro possui seis etapas, divididas em dois módulos principais (explicados ao longo 
deste tópico), sendo de fácil localização o impacto de cada alteração: cada etapa é responsável pela evolução 
linear do sistema como um todo;

●	 reusabilidade: o Ciclo do Erro pode ser considerado reutilizável, sendo que o mesmo esquema pode ser usado 
inúmeras vezes, com o mesmo objetivo final, uma vez que o Ciclo do Erro proporciona o ganho de diferentes 
experiências em todas as suas etapas;

●	 extensibilidade: o Ciclo do Erro pode ser uma extensão de outros frameworks, uma vez que interfere no siste-
ma criativo de solução de problemas e não na gestão de tempos e organização de equipas, como prevê o fra-
mework Scrum, por exemplo;  

23  (Ré 2012)
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●	 inversão	de	controlo: o Ciclo do Erro propõe um objetivo principal que é a solução de problemas com base em 
uma rotina de erro, sendo recompensada por uma ideia, portanto há uma coordenação e sequência clara de 
como ele funciona.

Sobre a divisão dos módulos

São dois módulos compostos por uma tríade cada um. A primeira tríade é composta de procrastinação/deixa, erro/
rotina e ideia/recompensa. Esta tríade pode ser nomeada como “pontos de ação”, uma vez que sugerem atividade. A 
segunda tríade é composta por CURIOSIDADE, PERSISTÊNCIA e CONFIANÇA. Esta tríade, por sua vez, sugere estímulos 
e pode ser nomeada como “pontos de impulso”.
 
Pontos	de	ação: como sugere o nome, esta tríade de deixa, rotina e recompensa é dada por ações e, esta tríade é ba-
seada, principalmente, nos estudos de Charles Duhigg de como se comportam os hábitos:

1. Apesar de a primeira etapa procrastinação/deixa ser considerada uma “inação”, ela é detentora de uma capaci-
dade ativa de incubação de pensamento, ou seja, o ato de procrastinar pode não ser visto a “olhos nus”, porém 
é o importante estado de observação, que inicia o processo do Ciclo do Erro;

2. O erro/rotina consiste na maior atividade desta tríade: é nesta etapa em que o Original protagoniza o erro ou 
falha que servirá de motor para as etapas seguintes; 

3. A ideia/recompensa é a ação que entrega o prazer de saborear uma nova ideia, nascida a partir de um processo 
organizado de ações e estímulos, podendo ser o último passo do Ciclo do Erro, caso o Original fique satisfeito 
com a solução obtida.

Pontos	de	impulso:	são etapas que estimulam a etapa que a sucede, ou seja, uma ação. Esta tríade é baseada, princi-
palmente, nos estudos de Adam Grant sobre os hábitos dos pensadores Originais.

1. A curiosidade	consiste em um estímulo ao cérebro, despertada por uma deixa e que induz a uma ação, no caso 
do Ciclo do Erro, ao erro como rotina;

2. A persistência	é a ação primitiva da mente do principiante, impulsionando uma nova ação, por sua vez, uma 
ideia recompensadora;

3. A confiança	é despertada pela ideia, que impulsiona, por sua vez, uma nova ronda do Ciclo do Erro, mais 
experiente por já ter sido completado outrora. 

Ainda de acordo com Fayad e Schmidt os frameworks podem ser classificados, em três grupos, são eles:24

1.	 Frameworks	de	infraestrutura	do	sistema: simplificam o desenvolvimento da infraestrutura de sistemas portá-
teis e eficientes, como por exemplo, sistemas operacionais, interfaces com o usuário e ferramentas de processa-
mento de linguagem. Geralmente são utilizados internamente em uma organização de software;

2.	 Frameworks	de	integração	middleware: usados para integrar aplicações e projetados para melhorar a habilida-
de de desenvolvedores em modularizar, reutilizar e estender sua infraestrutura de software para funcionar num 
ambiente distribuído;

3.	 Frameworks	de	aplicação:	voltados para domínios de aplicação mais amplos e constituem o pilar fundamental 
para atividades de negócios das empresas e permitem o desenvolvimento de aplicações e produtos diretamente.

24  (Ré 2012)
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Partindo das definições acima é possível enquadrar o Ciclo do Erro como um framework	de	aplicação uma vez que 
possibilita o desenvolvimento de aplicações e produtos de maneira direta, no caso do Ciclo do Erro, ideias e soluções. É 
possível garantir uma ideia nova a cada volta completa do sistema, uma vez que as suas etapas foram desenhadas para 
cumprir este pressuposto. 

No entanto, é necessária a reflexão sobre este enquadramento, uma vez que o Ciclo do Erro não poderá ser um fra-
mework de infraestrutura do sistema e nem de integração middleware. Apesar de que, por definição, seja possível enqua-
drar o Ciclo do Erro em ambas classificações, este sistema é muito mais vocacionado para a aplicação de uma tese do que 
apenas simplificar um sistema que inclui o erro como parte ativa de uma solução e de ser integrado a outros softwares.

Ao finalizar esta análise é possível concluir que o Ciclo do Erro é considerado um framework de trabalho pois: 

● Cumpre a função básica de um framework: beneficiar o desenvolvedor, ilustrado na presente dissertação  
como Original;

● Comprova a sua utilidade em cada etapa que compõe o sistema; 
● Enquadra-se em uma das três classificações diagnosticadas por Fayad e Smith.
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3.1 O Ciclo do Erro como framework Ágil 

A título de conferir o enquadramento do Ciclo do Erro como um framework ágil, é necessária a análise da metodologia 
Ágil (Agile)25. Para tal exercício, é possível recuperar o estudo feito no capítulo Estado da Arte, onde é verificado que o 
Agile é, no fundo, um mindset (modelo mental, filosofia), descrito por quatro valores/pilares, definido por doze princí-
pios e manifestado através dos frameworks ágeis. Os pilares em que esta metodologia se apoia são:  
(B. Kent, M. Beedle e A. V. Bennekum, et al. 2001)

●	 Indivíduos	e	interações mais do que processos e ferramentas;
●	 Software	funcional mais do que documentação abrangente;
●	 Colaboração	com	o	cliente	mais do que negociação contratual;
●	 Responder	à	mudança mais do que seguir um plano.

É possível compreender que a metodologia Ágil é um mindset voltado muito mais à ergonomia do que a processos. 
Itiro Iida define na obra Ergonomia: projeto e produção “ergonomia é o estudo do relacionamento entre o homem 
e seu trabalho, equipamento, ambiente e, particularmente, a aplicação dos conhecimentos de anatomia, fisiologia 
e psicologia na solução dos problemas que surgem deste relacionamento.” (Iida 2018) Portanto o Ciclo do Erro, 
por definição, inclui-se automaticamente num mindset ágil, uma vez que é impulsionado por questões puramente 
ergonómicas, do ponto de vista cognitivo, como a procrastinação, a curiosidade, a persistência, a confiança e 
principalmente o erro. A ergonomia cognitiva é uma ciência que visa a melhoria da qualidade de vida em contexto 
laboral, com ênfase no desenvolvimento e ajuste de fatores mentais (cognitivos, afetivos e psicomotores) como a 
perceção, a atenção e memória e a sua influência no desempenho das pessoas durante a sua relação com o traba-
lho em si e o ambiente que o envolve. É o “tipo” de ergonomia que se foca nos objetos específicos que o Ciclo do 
Erro apresenta, visto que todas as etapas deste framework são obtidas a partir do relacionamento do Original para 
com o seu ofício. Para elucidar esta afirmação, é possível verificar o exemplo do erro:

O erro, conforme observado nos resultados do questionário26 feito para a presente dissertação, pode ser considera-
do um item importante no relacionamento do homem para com o seu trabalho, uma vez que 92% dos entrevistados 
evitam cometer erros no ambiente laboral, este resultado deve-se maioritariamente por um medo, que se vincula a 
prejuízos, incapacidades e ineficiência. Ao inserir o erro como um dos mais importantes pontos de ação do framework 
Ciclo do Erro, é razoável afirmar que estamos a responder a mudanças de paradigmas e a focar no indivíduo, uma vez 
que o mesmo é incentivado a errar para obter recompensas (ideias).

25  A metodologia Agile, seu manifesto e princípios base estão identificados por completo no capítulo Estado da Arte, nomeadamente no item 3.3 
A Metodologia Ágil (Agile)

26  O “Questionário sobre o Erro” é analisado no capítulo Estado da Arte, nomeadamente no item 5. O Erro e consta por completo no Apêndice I. 
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Ainda em conformidade com a metodologia Ágil é possível fazer uma última, porém importante, adenda à estrutura 
base do Ciclo do Erro. Esta metodologia estima que as respostas às mudanças devem ser mais incentivadas do que 
seguir um plano alheio às alterações de percalço. Portanto, é conferido ao Ciclo do Erro a possibilidade de mudar os 
pontos de impulso (curiosidade, persistência e confiança) de ordem, formando por exemplo, as seguintes estruturas:
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Figura 15 - O Ciclo do Erro e possíveis variações de ordenação

Estas mudanças podem ser válidas tanto para o processo criativo peculiar a cada Original disposto a aplicar o Ciclo do 
Erro, pois é na particularidade do indivíduo que se manifestam as necessidades dos impulsos criativos, de confiança e 
da “Mente do Principiante”, como no processo do projeto (onde o Ciclo do Erro é aplicado), pois dependendo de cada 
fase projetual, os impulsos podem ser mais úteis quando reordenados. Porém, vale ressalvar que os pontos de impulso 
são os únicos que podem ser reordenados, pois os pontos de ação (procrastinação/deixa, erro/rotina e ideia/recom-
pensa) são a chave do Ciclo do Erro, a tríade que constitui o hábito que incorpora o erro como um elemento rotineiro, 
que merece destaque no processo de obtenção de resultados positivos. 

Para confirmar o enquadramento do Ciclo do Erro junto à metodologia gil, cabe neste momento a exposição dos prin-
cípios base da mesma (editado em negrito) juntamente com a interpretação de como o Ciclo do Erro manifesta cada 
preceito (editado em itálico):27 

27  (B. Kent, M. Beedle e A. V. Bennekum, et al. 2001)
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27  (B. Kent, M. Beedle e A. V. Bennekum, et al. 2001)

1.	 Proporcionar	satisfação	ao	cliente,	desde	as	primeiras	etapas	do	projeto	e	satisfazer	o	cliente	através	de	
entregas	rápidas	e	contínuas	de	software	com	valor. 
A cada volta completa ao Ciclo do Erro, o utilizador tem acesso a pelo menos uma recompensa, manifestada por 
uma ideia, mantendo-o sempre satisfeito e estimulado a continuar o percurso.

2.	 Aceitar	sempre	a	mudança	de	requisitos,	mesmo	que	tardia,	no	ciclo	de	desenvolvimento	do	projeto	uma		
vez	que	os	processos	ágeis	potenciam	a	mudança	em	benefício	da	vantagem	competitiva	do	cliente.

 Conforme averiguado, o Ciclo do Erro adapta-se às mudanças do indivíduo e do projeto, garantindo  
a flexibilidade do framework.

3.	 Entregar	software	funcional	frequentemente,	preferencialmente	com	períodos	de	entrega	curtos.
 O Ciclo do Erro entrega, a cada volta, erros que promovem ideias.

4.	 A	equipa	de	desenvolvimento	e	o	cliente	devem	trabalhar	juntos	diariamente	durante	todo	o	decorrer	do	projeto.	
O Ciclo do Erro pode ser utilizado em conjunto, uma vez que proporciona pontos de impulso e ação que podem 
ocorrer a ambos clientes e desenvolvedores (Originais).

5.	 A	motivação	dos	indivíduos	é	a	base	do	desenvolvimento	de	projetos	e	a	criação	de	um	ambiente	de	
apreciação,	confiança	e	capacitação	promove	o	cumprimento	dos	objetivos.	
A confiança é um dos pontos mais importantes do Ciclo do Erro, impulso chave da motivação do Original.

6.	 A	informação	é	melhor	transferida	entre	as	partes	em	conversas	pessoais	e	diretas.
 O Ciclo do Erro deve ser estimulado com transparência.

7.	 A	entrega	de	software	funcional	é	a	principal	medida	do	progresso.
 O Ciclo do Erro é funcional e seu progresso é mensurável pelos resultados positivos obtidos durante  

o percurso do mesmo.

8.	 O	processo	ágil	promove	o	desenvolvimento	sustentável,	todas	as	partes	devem	ser	capazes	de	manter,	
indefinidamente,	um	ritmo	constante.

 O Ciclo do Erro é possível de ser percorrido por qualquer indivíduo que se propõe a percorrê-lo justamente por 
ser de fácil aplicação e sustentação.

9.	 A	atenção	contínua	à	excelência	e	qualidade	no	desenvolvimento	técnico	e	um	bom	desenho	da	solução	
aumentam	a	agilidade.

 As etapas do Ciclo do Erro são ordenadas de modo que a obtenção de solução seja ágil e fluída.

10.	 Simplicidade	é	uma	parte	vital	da	gestão	ágil	eficaz,	a	arte	de	maximizar	a	quantidade	de	trabalho	que	não	é	
feito	é	essencial.

 O Ciclo do Erro é simples. É composto por impulsos e ações transversais a todos os indivíduos e sua estrutura 
ajuda que a evolução do trabalho seja visível a todos.

11.	 Equipas	auto-organizadas	produzem	melhor	arquitetura,	requisitos	e	design.
 A formação das equipas é um tópico que não será abordado na presente dissertação, uma vez que o intuito  

da mesma é divulgar o Ciclo do Erro e enquadrá-lo como um framework de trabalho.28 

12.	 As	equipas	devem	refletir	sobre	como	serem	mais	eficazes,	através	de	inspeção	e	adaptação.
 É evidente que ao considerar o Ciclo do Erro como um framework ágil, as equipas devem ser motivadas e 

orientadas pelo mindset ágil e assim ajustar e adaptar o seu comportamento. 

Concluindo, é possível afirmar que o Ciclo do Erro se enquadra como um framework ágil, uma vez que manifesta o 
modelo mental da metodologia Ágil (Agile). Com o objetivo de incorporar a esta dissertação uma dimensão tangível e 
aplicável para que o framework Ciclo do Erro possa cumprir o seu objetivo de ser testado em ambiente real de traba-

lho, é proposto no capítulo seguinte uma análise metodológica.

28  O debate é importante e pode ser apreciado no capítulo de Discussão e nos Apêndices relativos às entrevistas com profissionais especializados.
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4. ANÁLISE METODOLÓGICA

No decorrer da presente dissertação, o Ciclo do Erro foi estimulado com base num pensamento divergente, ou seja, a sua 
estrutura foi sendo construída por uma combinação de ideias que se podem complementar, ajustar e modificar conforme 
os estudos de caso. Estas duas características defendidas por Jairo Siqueira29, fazem parte de um conjunto de seis diretri-
zes que fomentam o pensamento divergente: (Siqueira 2016)

1. Expor o problema sob a forma de pergunta;
2. Atrasar o julgamento;
3. Estimular a quantidade e diversidade, com registos de cada ideia desenvolvida;
4. Encorajar diferentes perspetivas;
5. Combinar ideias que podem operar em conjunto;
6. Construir novas ideias a partir de ideias apresentadas.

No entanto, na obra “How do you design - A Compendium of Models” (Dubberly 2004), é defendido que todo o pensa-
mento divergente, nomeadamente no processo de design, deve convergir. E para tal compreensão ,é possível observar 
dois esquemas: o primeiro é, segundo Béla Heinrich Bánáthy (1919 - 2003), fundador do White Stag Leadership Deve-
lopment Program, o que descreve o modelo de maneira sistemática: “Primeiro divergimos ao considerar um número 
limites de consulta, várias opções principais de design e conjuntos de valores e ideias centrais. Então convergimos, en-
quanto fazemos escolhas e criamos uma imagem do futuro sistema. O mesmo tipo de divergência-convergência opera 
no espaço da solução de design. Para cada um dos substantivos domínios de design (definição central, especificações, 
funções, sistemas facilitadores, ambiente sistêmico) primeiro divergimos conforme criamos uma série de alternativas 
para cada uma e, depois convergimos à medida que avaliamos as alternativas e selecionamos a mais promissora e 
desejável.” (Bánáthy 1996)30

29  Consultor em criatividade aplicada à inovação e melhoria de qualidade e produtividade.

30  “We first diverge as we consider a number of inquiry boundaries, a number of major design options, and sets of core values and core 
ideas. Then we converge, as we make choices and create an image of the future system. The same type of divergence-convergence operates 
in the design solution space. For each of the substantive design domains (core definition, specifications, functions, enabling systems, systemic 
environment) we first diverge as we create a number of alternatives for each, and then converge as we evaluate the alternatives and select the 
most promising and most desirable alternative.” (Bánáthy 1996)
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Figura 16 - Reprodução do modelo de convergência de Béla H. Bánáthy (1996)31

O segundo esquema para a convergência do processo seria de Nigel Cross (1942), pesquisador e professor britânico, 
tem como visão que todo o processo convergente irá conter períodos de divergência deliberada: “Normalmente, o 
objetivo geral de uma estratégia de design será convergir para uma proposta final, avaliada e detalhada, mas dentro 
do processo de alcançar esse design final haverá momentos em que será apropriado e necessário divergir, para ampliar 
o pesquisar ou buscar novas ideias e pontos de partida.”32 (Cross 2000)

Figura 17 - Reprodução do modelo de convergência de Nigel Cross (2000)33 

31  Modelo de Convergência de Béla H. Bánáthy (1996) pode ser consultado na obra “How do you design - A Compendium of Models” de Hugh 
Dubberly (2014, p. 24)

32  “Normally, the overall aim of a design strategy will be to converge on a final, evaluated and detailed design proposal, but within the process 
of reaching that final design there will be times when it will be appropriate and necessary to diverge, to widen the search or to seek new ideas 
and starting points. The overall process is therefore convergent, but it will contain periods of deliberate divergence.” (Cross, 2000)

33  Modelo de Convergência de Nigel Cross (2000) pode ser consultado na obra “How do you design - A Compendium of Models”  
de Hugh Dubberly (2014, p. 25)
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Estes dois modelos do pensamento convergente relacionam-se também com o modelo de espiral de desenvolvimento 
de software, desenvolvido no ano de 1986 por Barry W. Boehm (1935), engenheiro de software americano, que possui 
o foco na redução de riscos, como é possível observar na imagem a seguir.
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alternativas e restrições

Análise 
de risco protótipo

conceito
Simulações, Modelos e Referênciasplano de 
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PLANEAMENTO DAS 

PRÓXIMAS FASES

 

Figura 18 - Modelo de Espiral de Desenvolvimento de Software de Barry W. Boehm (1986) - esquema simplificado.34

Gary Schmidt, da Universidade Washburn, descreve o modelo de Boehm “A dimensão radial de o modelo representa 
os custos acumulados ao finalizar os passos. A dimensão angular representa o progresso realizado na conclusão de 
cada ciclo. Cada loop da espiral do eixo x no sentido horário até 360 representa uma fase. Uma fase é dividida em qua-
tro setores de atividades principais: 
- Estabelecimento de objetivos; 
- Avaliação e redução de riscos; 
- Desenvolvimento e validação; 
- Planeamento das próximas fases” (Gary Schmidt s.d.) 

34  Modelo de Espiral de Desenvolvimento de Software de Barry W. Boehm (1986) pode ser consultado na obra “How do you design - A 
Compendium of Models” de Hugh Dubberly (2014, p. 122)
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Após a recolha de três modelos que esquematizam o pensamento convergente, é necessária então uma análise final 
da estrutura base do framework Ciclo do Erro e, ao fundir o Modelo Espiral de Boehm com o Ciclo do Erro, é possível 
enquadrar as etapas do framework nos quadrantes de cada setor de atividade principal:
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Figura 19 - Fusão Modelo Espiral de Boehm com o Ciclo do Erro

É possível organizar os pontos de ação do Ciclo do Erro dentro da respetiva relação:

ESTABELECIMENTO	DE	OBJETIVOS	-	alternativas	e	restrições vincula-se com a procrastinação/deixa. Pois é na incuba-
ção de pensamento que os objetivos se abrem a alternativas e restrições possíveis.
 
AVALIAÇÃO	DE	ALTERNATIVAS	-	identificação	e	resolução	de	riscos e o DESENVOLVIMENTO	E	VERIFICAÇÃO vinculam-se, 
ambos, com o erro/rotina. Isto ocorre porque o erro, quando interpretado como rotina, abrange os dois setores de ativi-
dade que levam em consideração a prototipagem e o conceito, com a vertente de simulações, modelos e referências.

PLANEAMENTO	DAS	PRÓXIMAS	FASES vincula-se com a	ideia/recompensa, por ilustrar quando a ideia provoca o 
desejo de se continuar no Ciclo do Erro, de modo a se obter mais ideias recompensadoras e por sua vez, melhorias na 
mesma. Pode ser considerado, por consequência, um plano que incentiva uma nova determinação de objetivos. 
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Ainda ao analisar o Ciclo do Erro enquanto framework ágil, vale recorrer ao “Double Diamond”, um framework de-
senvolvido pelo Design Council que apresenta dois diamantes que representam o processo que explora uma questão 
mais ampla ou profundamente (pensamento divergente) e, depois, toma ações focadas (pensamento convergente), na 
intenção de propor soluções positivas e duradouras. Vale ressaltar que este não é um processo linear e está em cons-
tante mudança, uma vez que se reformula com base em feedbacks. Este framework adota princípios de design que se 
mesclam com os princípios da metodologia Ágil (Agile), são eles: (Design Council 2019)

●	 Pessoas em primeiro lugar;

●	 Comunicar visual e inclusivamente;

●	 Colaboração e cocriação;

●	 Interações.

DESCOBRIR

DESENVOLVER
DEFIN

IR

ENTREGAR
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BANCO DE 
MÉTODOS 

RESULTADODESAFIO

Figura 20 - Reprodução simplificada do framework Double Diamond (Design Council 2019)35

35  O framework Double Diamond foi reproduzido simplificadamente pois não foi ilustrado constando todos itens que caracterizam uma 
explicação de cada item. O framework original pode ser consultado em designcouncil.org.uk.
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É necessária a observação de cada fase/etapa do diagrama para dialogar junto dos elementos que compõem o Ciclo do Erro: 

●	 Descobrir:	o primeiro diamante ajuda as pessoas a entenderem, ao invés de simplesmente assumir, qual é o 
problema. Este processo envolve debate com as pessoas que são afetadas pelos problemas detetados. No caso 
do Ciclo do Erro é possível interpretar esta fase com a	procrastinação/deixa, onde o problema é submetido à 
descoberta da sua génese e, por consequência, ao entendimento da mesma; 

●	 Definir:	aqui reside o “insight” ou inspiração, que a fase de descobrimento identificou, que ajuda a definir o 
“desafio” com um novo olhar. Ao retomar ao Ciclo do Erro, é possível converter essa fase no ponto de impulso 
curiosidade, que indica a definição de um norte que provém da procrastinação;

●	 Desenvolver:	o segundo diamante encoraja as pessoas a responderem de forma distinta face ao problema de-
finido, procurando inspiração em todos os meios e casualmente envolvendo uma equipa de diferentes pessoas 
para “co desenhar” novas ideias. O Ciclo do Erro não prevê as equipas, porém ele é passível de acontecer em 
um ambiente com pluralidade de pessoas. Portanto, esta fase articula-se com a fase do erro/rotina, onde ocor-
re o processo de convergência dos resultados obtidos através das etapas anteriores, a procrastinação/deixa	
como fase de descoberta	e a curiosidade	como fase de definição;

●	 Entregar:	a entrega envolve testes em diferentes soluções em pequenas escalas, rejeitando-se aquelas soluções 
que não funcionam e melhorando aquelas que podem funcionar. No contexto do Ciclo do Erro, esta fase se 
conecta com a	ideia/recompensa, uma vez que é nesta etapa exatamente que ocorre a visualização exata da(s) 
solução(ões) que se obteve ao percorrer todas as etapas que o Ciclo do Erro prevê.

Além das inter-relações supracitadas é possível ainda fazer mais duas equiparações, nomeadamente nos pontos que 
concernem ao engagement	e a liderança, itens que compõem o invólucro do framework Double Diamonds, que esti-
mulam a criação de uma cultura de sucesso. “Os problemas que enfrentamos hoje exigem mais de uma ideia, exigem 
trabalhar com outras organizações e apoiar as pessoas a fazer parte da solução. Tão importante quanto o processo e 
os princípios que adotamos pelas organizações, é a cultura de uma organização e como ela se conecta aos cidadãos e 
parceiros.” (Design Council 2019)

●	 Engagement: conectar os pontos e construir relações. Este ponto pode ser associado com a persistência, onde 
é observada a “mente do principiante” que é útil e necessária pois é a condição que permite se abrir e aceitar 
novas possibilidades. “Na mente do principiante não há pensamentos do tipo “eu alcancei algo”. Todos os pensa-
mentos ego centrados limitam a vastidão da mente.” (Suzuki 1970);

●	 Liderança:	criar condições que permitem a inovação, as diferenças culturais, habilidades e pensamentos. Este pon-
to relaciona-se com a confiança, que se traduz na coragem para viabilizar um ambiente pró inovação e mudanças. 
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Para facilitar a visualização das relações estimuladas é possível observar a seguinte imagem:
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Figura 21 - O framework Double Diamond (Design Council 2019) e as inter-relações com o Ciclo do Erro

A análise feita com base no framework Double Diamond ilustra a funcionalidade do Ciclo do Erro, pois as etapas que 
o mesmo apresenta expõe uma composição de objetos que se relacionam numa estrutura coesa. No entanto, a orde-
nação das etapas do Ciclo do Erro não deve mudar radicalmente, apenas os pontos de impulso (como averiguado no 
tópico 3.1 O Ciclo do Erro como framework Ágil). É possível considerar como final a seguinte versão do Ciclo do Erro:
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Figura 14.A - Versão final do Ciclo do Erro
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Ao apresentar o Ciclo do Erro e enquadrá-lo enquanto um framework ágil, foi exercitado durante o conteúdo da pre-
sente dissertação exemplos e análises com base na observação da linha evolutiva dos processos de trabalho, métodos 
e metodologias e comparações com estruturas existentes. São consideradas duas visões antagônicas do pensamento 
clássico usadas para sustentar o framework Ciclo do Erro: o método Cartesiano e o método Kantiano.36 Vale ressaltar 
que a estrutura se origina em uma hipótese especulativa que tem por base as obras de Adam Grant e Charles Duhigg, 
por meio de um texto objetivado em evidenciar esta hipótese e enquadrá-la como framework ágil. Portanto, as abor-
dagens de René Descartes e Immanuel Kant sobre os métodos são úteis para se fazer a presente reflexão.

Enquanto Descartes propõe em “O Discurso do Método” um método racional que visava conduzir a moral de uma ma-
neira racional, Kant propõe um raciocínio indutivo, que considera as experiências empíricas. Já nesta pequena explica-
ção, é enunciado os diferentes pontos de vista em que o Ciclo do Erro é submetido. O Ciclo do Erro possui, em partes 
iguais, a componente racional, modular e esquemática do framework, e a empírica, que se baseiam nas experiências 
individuais do ser humano. Faz sentido analisar a estrutura do Ciclo do Erro de forma racional, uma vez que ela segue 
uma forma ordenada e funcional e para tal exercício, será fragmentada resumidamente cada máxima apresentada por 
Descartes que compreendem a moral provisória, utilizada para provar a validade do seu método: (Descartes 1637)
 
1. Obedecer às regras e aos costumes de seu país, bem como respeitar a religião do Deus em que fora instruído 

desde a infância de acordo com as opiniões mais sensatas, moderadas e distante de excessos;

2. Ser o mais firme e decidido possível em suas ações, mesmo que estivesse em dúvida;

3. Resignar-se de que nada está completamente em nosso poder, salvo os pensamentos e somente assim, poderia 
impossibilitar o ímpeto de almejar algo que não pudesse obter;

4. Cultivar continuamente a sua razão, e progredir o máximo que pudesse no conhecimento da verdade. 

A partir destas quatro máximas, cabe pensar como o Ciclo do Erro se relaciona para com elas:

1. A primeira máxima de Descartes diz respeito à obediência a regras e opiniões razoáveis, e é legítimo afirmar 
que o framework proposto subordina-se ao modelo mental ágil, permeando-se nos princípios que esta meto-
dologia manifesta; 37

2. A segunda máxima faz referência à determinação de dar continuidade às ações mesmo que em dúvida. E aqui, 
vale lembrar da reflexão feita por Grant, quando afirma existirem as dúvidas self-doubt e idea-doubt e, nas pa-
lavras do autor (numa tradução livre) “A auto dúvida é paralisante. Mas a dúvida sobre a ideia é revitalizante” 
(Grant 2016), um motor para a obtenção de novas ideias. E por mais que pareça um pensamento muito mais 
hipotético que racional, Descartes já considerava esta força motriz na presente máxima da moral provisória;38

3. A terceira máxima concerne ao fato de não desejar algo que não fosse possível de obtenção, visando sempre 
que nada está plenamente no poder do ser humano, com exceção dos seus pensamentos. No que tange a esta 
máxima, o Ciclo do Erro tem como objecto-chave o “erro” e a ação de “errar” é libertadora, no sentido que, ao 
errar, o ser humano consegue experienciar a ação sem o desejo de tentar controlá-la;

4. A quarta e última máxima de Descartes induz à continuação do pensamento sempre apoiado na razão para 
assim haver uma progressão de conhecimento e, é justamente neste ponto que o Ciclo do Erro merece ser 
considerado sob outro raciocínio pois, apesar de o framework proposto seguir uma linha racional e denota uma 
linha progressiva de evolução tanto de conhecimento (a construção de entendimento é feita em etapas), como 
de esquema (a ordenação dos componentes mostra a evolução das ações), todos os pontos de impulso e ação 
que constam no Ciclo do Erro tem conotação de viés emotivo e empírico.

36  Ambos os métodos se encontram por completo nos itens 3.1 O método Cartesiano e 3.2 O método Kantiano, respetivamente

37  Ver item 3.3 A Metodologia Ágil (Agile)

38  Ver item 3.1 O Método Cartesiano
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No entanto, António Damásio na obra “O Erro de Descartes, Emoção, Razão e Cérebro humano” expõe que o “dua-
lismo” de Descartes, que se refere à separação da mente e do corpo, é contraproducente uma vez que afirma que a 
mente é o fruto do cérebro e, que seria impossível separar a razão da emoção, uma vez que as emoções são parte 
indispensável e essencial da vida racional. Desta forma, Damásio endossa uma corrente contrária à proposta cartesia-
na de que o raciocínio deve ser executado de forma pura, dissociada das emoções, atestando que, na verdade, são as 
emoções que propiciam o equilíbrio das decisões humanas. (Damásio 2011). Ainda na questão emocional, vale obser-
var os estudos defendidos por Immanuel Kant, onde o filósofo propõe que toda ação tem sempre uma motivação ocul-
ta, ou “mandatos” que obrigam a ação e que são divididas em dois tipos: (Kant 1797)

1. Imperativo Hipotético - instintos, necessidades pessoais, paixões, desejos e reações ao meio externo;

2. Imperativo Categórico - valores internos, obrigação moral.

O imperativo Hipotético é condicional e está atrelado à finalidade, ou seja, é condicionado às inclinações do ser huma-
no (instintos, necessidades pessoais, etc.) e o imperativo Categórico revela-se em ordens incondicionais e absolutas, 
pautadas pela razão e não pelas particularidades do ser. Portanto é possível admitir que o Ciclo do Erro é regido pelo 
imperativo Hipotético, uma vez que está sempre condicionado pelas inclinações e é determinado pelo fim e indica 
quais os melhores meios para se alcançar este objetivo. A procrastinação, a curiosidade, o erro, a persistência, a ideia 
e a confiança são substantivos que pertencem à classe dos instintos, podendo ser recebidos por diferentes interpreta-
ções de acordo com as experiências empíricas vivenciadas por cada indivíduo. 

Enquanto que o Ciclo do Erro possui uma ordenação exata e racional para a finalidade da obtenção de soluções, os 
pontos (de impulso e ação) que o constituem são, só por si, hipotéticos. Ainda sob o entendimento dos fins dos impe-
rativos hipotéticos, Kant divide-os em problemáticos e assertóricos:

1. Problemáticos - a finalidade almejada pode ou não ser atingida, e assim o resultado pode ser qualquer coisa 
que se deseje. Referem-se à habilidade. 

2. Assertóricos - a finalidade almejada é real. Referem-se à prudência.

A possibilidade de se recorrer a uma ideia criativa quando são cumpridos todos os estágios do Ciclo do Erro é viável, 
porém podem ser irreais quanto às expectativas, sendo necessária a reordenação do Ciclo das etapas. No entanto é 
possível afirmar que, qualquer que seja a classificação da ideia obtida (satisfatória ou não), esta recompensa é real, 
quando percorridos todos os estágios do Ciclo do Erro. É certo que ela acontecerá, ou seja, a finalidade é assertórica: 
“Este imperativo do tipo assertórico, o da prudência, visa um fim real para todos os homens, a saber, a felicidade (...) 
Assim, constatamos um facto: Kant afirma que todos os homens buscam a felicidade.” (Rissi 2014) 
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5. DISCUSSÃO

No ensejo de conferir à presente dissertação uma discussão com respaldo especializado e empírico para que o fra-
mework possa protagonizar o seu espaço no cenário laboral, foram consultados alguns personagens importantes do 
cenário tecnológico e criativo de Portugal, são eles:

1. Fátima São Simão, responsável pelo Pólo das Indústrias Criativas da UPTEC;
2. Clara Gonçalves, antiga Diretora Executiva da UPTEC;
3. Ademar Aguiar, engenheiro de Software na FEUP e investigador na INESCTEC;
4. Mike Sousa, mestre em Engenharia de Software, especialista e Agile coach;
5. Júlio Martins, CEO Everythink.

As entrevistas39 com os profissionais supracitados têm como objetivo identificar e mapear o espaço do Ciclo do Erro 
em relação à sua aplicabilidade em um contexto real de trabalho. Os profissionais foram selecionados conforme a sua 
expertise e noção de mercado, por estarem a percorrer seus caminhos, pensarem o futuro e terem experiência sufi-
ciente e comprovada para a sustentação de opiniões relevantes para a presente discussão.

O framework ágil Ciclo do Erro possui uma fundamentação teórica que possibilita a sua operacionalização: ele é re-
sultado da dualidade cartesiana e empírica, uma vez que é definida em etapas metódicas e adaptada com base nas 
experiências pessoais e de grupo, que atuam paralelamente como duas molas da mesma realidade para a obtenção de 
boas soluções. (Aguiar 2020) Assim sendo, o Ciclo do Erro não cumpriria o seu propósito se não fosse analisado e apli-
cado no mercado de trabalho e para tal, justificam-se as entrevistas, que sugerem obstáculos aquando a aplicabilidade 
do framework no contexto laboral, que se devem por algumas razões que interagem entre si. São elas:

A	incerteza	e	insegurança: um futuro incerto nas organizações atreladas a inseguranças pessoais, intimamente ligado à 
subsistência, pode ser contraproducente para com uma cultura de aceitação do erro e consequentemente, a aplicação 
do Ciclo do Erro. O medo das pessoas em perderem os seus empregos e estabilidades financeiras pode influenciar dire-
tamente quando o assunto é o cometimento de erros no contexto laboral. A entrevistada Fátima São Simão argumenta 
que “(…) As pessoas não sabem quanto tempo vão ficar nas organizações, não sabem se os seus contratos vão ser reno-
vados, as pessoas sequer sabem se vão ter um contrato, portanto isso não permite à estrutura nenhuma a formar as tais 
equipas vencedoras, que se relacionam e que leva tempo a construir. A incerteza e insegurança a nível de futuro e se tu 
tiveres receio que um erro possa por em causa a tua subsistência, não vais querer cometê-lo.” (Simão 2020)

No entanto, Eric Ries na obra “Startup Enxuta” expõe um contraponto ao afirmar que “Uma startup é uma instituição 
humana projetada para criar novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza.” E sugere que esta incer-
teza “Não diz nada a respeito do tamanho da empresa, da atividade ou do setor da economia. Qualquer pessoa que 
está criando um novo produto ou negócio sob condições de extrema incerteza é um empreendedor, quer saiba ou não, 
e quer trabalhe numa entidade governamental, uma empresa apoiada por capital de risco, uma organização sem fins 
lucrativos ou uma empresa com investidores financeiros decididamente voltada para o lucro.” (Ries 2012) 

Estas duas divergentes linhas de pensamento apontam fragilidades do mercado de trabalho atual e expõe a contrapar-
tida em que esta tal “incerteza” provoca nos diferentes contextos. A insegurança é também um ponto a ser considera-
do e que diz respeito à formação e gestão de equipas que são coesas no relacionamento e na performance, onde “(…)
há uma espécie de coordenação natural que se vai criando, as pessoas vão crescendo juntas na organização, que é de 
facto o que permite que exista uma cultura do erro verdadeiramente, por que te sentes seguro. É como aquela coisa no 
teatro, se caíres o teu colega te apanha.” (Simão 2020)

39  Todas as entrevistas encontram-se transcritas na íntegra nos Apêndices II a VI.
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 Vale ressaltar que 92% dos entrevistados que participaram do “Questionário sobre o Erro”40 responderam que evitam 
errar no mercado de trabalho e 30% das pessoas recorrem à insegurança a e incerteza para a justificação da sua opção, 
como é possível observar nas seguintes respostas: 

“Para não perder material, para não precisar ter que dar desculpar a clientes, etc… porque quando te solicitam 
algo, ninguém quer que seja feito `errado´.”

“Porque não há muito espaço para erros, eles podem custar o teu emprego. O lado negativo é: quem não erra, ar-
risca menos e quem arrisca menos tem menos chances de inovar.”

“Evito errar, justamente porque não sei as consequências geradas pelos meus erros, tanto para mim, como profis-
sional, quanto para a empresa em que trabalho ou para os nossos clientes.”

A entrevistada Clara Gonçalves chama atenção da grande desigualdade social e económica que pode dificultar a aplicação 
deliberada do Ciclo do Erro, fazendo assim uma reflexão que vai de encontro ao tópico de “cultura e contexto”: ”Tens que 
olhar e perceber que tens mundos muito diferentes e como é que tu generalizas a cultura do erro de forma a transformar 
em uma metodologia que seja aplicável de forma transversal a todos os sectores de atividade ou a sociedade como um 
todo, pois tu não tens ainda uma sociedade preparada, na sua abrangência total, para perceber que o erro é um proces-
so de interação. Uma vez, um primo meu, professor em um bairro numa zona industrial muito forte, e ele disse-me que 
perguntou aos alunos dele, do nono ano, quatorze, quinze anos, o que eles querem `ser´ quando crescer e nenhum deles 
soube responder. Houve apenas um menino que disse que queria `botar cola como o pai´ (trabalhar como sapateiro) ... e 
agora, como tu ensinas a cultura do erro e eu sei que temos que evoluir sempre, à essa criança?” (Gonçalves 2020).

Mike Sousa, entrevistado, apresenta pontos de vista que corroboram com a análise de Simão, ao propor que a segu-
rança é essencial para começar a implementação de uma cultura que dá a oportunidade de aplicação do Ciclo do Erro, 
algo que explica como sendo um psychological safe environment, ou seja, um ambiente seguro a nível psicológico e 
aqui cabe relembrar a definição de ergonomia cognitiva, que diz respeito a uma ciência que visa a melhoria da quali-
dade de vida em contexto laboral, enfatizando o desenvolvimento e ajuste de fatores mentais (cognitivos, afetivos e 
psicomotores) como a perceção, a atenção e memória e a sua influência no desempenho das pessoas durante a sua 
relação com o trabalho em si e o ambiente que o envolve. (Reis 2017) Sob este ponto, Mike Sousa refere que “falhar 
não e é o fim do mundo” não significa que “´vou falhar porque está tudo bem e não vou me esforçar´. A questão da 
segurança aqui tem a ver com o fator de eu sentir que a consequência de falhar não é tão negativa, e isto vai fazer com 
que eu arrisque mais e chegue mais longe.” (M. Sousa 2020) E a solução para que o colaborador sinta essa segurança 
reside no exemplo e em “(…) uma atitude de ´eu sou chefe, eu errei, vou corrigir e da próxima vez vai sair tudo bem´, 
se eu sou o chefe e digo isto, as pessoas vão pensar ´bom, então não há problema em errar´, esta atitude é importante, 
porque se o chefe só diz ´podem falhar, é seguro, não vos despeço´, mas depois no discurso nunca falha e acerta sem-
pre a primeira, esse chefe não está a passar a mensagem correta. Como então dar a segurança as pessoas? Dizendo e 
fazendo” (M. Sousa 2020). Simão completa que “(…) efetivamente essa questão do erro como um elemento importante 
do trabalho é fundamental pensar nela, mas é preciso ter condições para que ela aconteça.” (Simão 2020)

A	Liberdade	e	as	hierarquias:	é preciso inserir a cultura de normalização do erro, e por consequência o framework Ci-
clo do Erro, em um contexto seguro e que proporcione uma certa dose de liberdade. No ponto de vista de Fátima São 
Simão, o erro enquanto risco pode ser muito tolerável “(…) desde que não vá ameaçar as ditas hierarquias. Por outro 
lado, as hierarquias interessam e importam, por que as estruturas precisam de determinados níveis de responsabilida-
de para poderem funcionar. Acho que em organizações menores isso é mais possível (propor erro como risco) e isso é 
uma tendência muito grande, as equipas não crescerem demasiado justamente para não terem hierarquias tão rígidas 
e poderem ter mais autonomia e assim os colaboradores podem arriscar mais, então a cultura do erro é mais bem

40  Ver as respostas no Apêndice I.
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aceite. Em tudo que sejam estruturas maiores e hierarquias mais calcinadas, isso é mais difícil de acontecer, porque os 
níveis de autonomia não são tão grandes. Mas mesmo nos cargos superiores, o dito erro não é totalmente possível, 
porque significaria abalar todas as hierarquias para baixo. O grau de liberdade, na prática, não é tão líquido.” (Simão 
2020) Esta liberdade está condicionada à responsabilidade do indivíduo dentro da organização e a sua capacidade de 
resposta frente às implicações dos erros. Sobre esta responsabilidade, Mike Sousa aponta para a importância de uma 
mentalidade de facilitação: “No Ciclo do Erro, por exemplo, onde o mindset é muito mais Agile, muito mais de growth 
mindset, eu aceito a responsabilidade das falhas porque eu sei que isto não tem consequências, quando muito o que 
tem é crescer mais rápido e a culpa recai sobre mim. E a culpa não é vista como má, é vista como uma oportunidade 
que eu tenho de fazer uma introspeção e melhorar o que falhei.” (M. Sousa 2020).

A metodologia Agile pressupõe a liberdade em seus princípios e valores, nomeadamente no ponto em que se refere 
às mudanças: “Aceitar sempre a mudança de requisitos, mesmo que tardia, no ciclo de desenvolvimento do projeto 
uma vez que os processos ágeis potenciam a mudança em benefício da vantagem competitiva do cliente.” (B. Kent, M. 
Beedle e A. Bennekum, et al. 2001) É preciso liberdade para aceitar alterações de percurso e continuar o projeto. O 
entrevistado Ademar Aguiar considera que o nível de hierarquia está diretamente relacionado com a liberdade e de-
fende que hajam acordos para a aceitação do erro como parte dos processos criativos. “Eu considero que uma pessoa 
num cargo superior numa atividade de uma indústria criativa tem que ter a consciência de que se condicionar demais a 
pessoa, o profissional vai ter maus resultados e se condicionar de menos também não vai ter resultados. Se quer ter re-
sultados em um ano tem que haver algumas condicionantes à criatividade, mas essas condicionantes não podem fazer 
o profissional `não-criar´, portanto, há ali uma dose certa de afinação. Essa porção de afinação, criatividade e rigidez, 
tem a ver com a indústria em que estás, tem a ver com a cultura da organização e com a personalidade da pessoa e 
isto não é fácil.” (Aguiar 2020).

Do ponto de vista de um superior hierárquico, o entrevistado Júlio Martins explica que na empresa em que é co-
fundador, quando um erro ocorre de forma recorrente, esta é a oportunidade em que encontra para se fazer “uma 
supervisão diferente com esta pessoa ou colocá-la a desempenhar outras funções(…)” de maneira mais pessoal e indi-
vidualizada e completa “(…) geralmente o que nós fazemos é gerir a frustração com o erro, a frustração durante o de-
senvolvimento. Por exemplo, pintar guitarras é um processo extremamente exigente e para quem não tem experiência 
é difícil chegar a uma perfeição, mas é como jogar a bola: nós não vamos acertar a primeira, temos de treinar e apren-
der. Tem é que haver metodologia de aprendizagem (…)” (Martins 2020).

É possível reiterar, portanto, que a liberdade para a possível inserção do Ciclo do Erro, em contexto real, relaciona-se 
sempre com a hierarquia. Sousa estimula um pertinente paralelo: “se eu sou uma pessoa que está lá em baixo no orga-
nigrama da empresa e quero implementar isto (cultura do erro), eu não posso implementar sozinho, eu tenho de ter a 
proteção ou apoio do meu manager. Eu preciso sempre que o chefe, mesmo que no início não faça, ele diga que é `ok´ 
fazer, por que é só aí eu terei a segurança de que é possível fazer. Inicialmente implementar em um ambiente controla-
do, dentro de um sítio que se correr mal não vai morrer ninguém ou a empresa não vai fechar. Isto é algo que: mesmo 
que comece de baixo, tem de ter o apoio de cima, o apoio do management ou do uper management, seja ele direto ou 
não, para mim é fundamental.” (M. Sousa 2020).

A	história	e	a	educação:	a contextualização histórica é indispensável para a educação e comprometimento com a 
evolução, pois é somente conhecendo o passado que é possível melhorar o presente e criar o futuro, por essa razão 
as Revoluções Industriais, pautada no Estado da Arte, enriquece e aprofunda a discussão. A segurança e liberdade pos-
suem razões de serem reivindicados como sendo pontos-chave para uma mudança de paradigmas e sob esta temática, 
Fátima São Simão explica que “As teorias de trabalho no sector cultural dizem que os artistas veem o trabalho como 
uma coisa positiva, ao contrário destas teorias (taylorismo, fordismo …) que viam o trabalho como uma coisa negativa 
que era para que tu tenhas meios de subsistir e tenham momentos de lazer.” Ainda argumenta que o contexto atual 
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dá-se por uma mescla, nem sempre saudável, da vida pessoal e profissional, e completa “Obviamente que não há inte-
resse nenhum em voltarmos ao taylorismo ou fordismo e estarmos todos em cadeia de produção, agora este extremo 
em que caímos nestes últimos anos não é um lugar digno que o ser humano deve estar, por que passamos muito tempo 
a trabalhar e acho que a lei é muito lenta a acompanhar as evoluções históricas e tecnológicas, ela não teve tempo 
de acomodar essas mudanças e por outro lado tem grandíssimos interesses económicos. De repente, pagam barato e 
controlam a vida dos trabalhadores na totalidade.” (Simão 2020) 

À esta dificuldade de traçar um limite entre a vida pessoal e a profissional, Clara Gonçalves interpreta que: “Houve 
uma mudança por conta da crise económica que transformou a vida das pessoas que precisam se `safar na vida´, no 
fim das contas tudo se resume àquilo que é a nossa sobrevivência, portanto é aí que houve o processo de mudança e o 
que nós vemos hoje em dia é uma diferença monstruosa entre o status quo das pessoas que ainda `mandam´, que não 
mudam (e nem precisam) e as pessoas que podem criar redes que permitem fazer contra vapor a tudo isto. A balança 
ainda está mais pesada para o lado do status quo, mas acho que a sociedade vai mudar e o mundo vai mudar (…) E há 
um processo de evolução e acho que estamos nessa fase e ela é muito dolorosa e, se calhar, é aquela que nos traz mais 
esperança.” (Gonçalves 2020). A entrevistada sublinha que a evolução do ponto de vista como as pessoas valorizam o 
seu ofício e lidam com o trabalho tem origem no progresso tecnológico “tecnologia e por causa do grande passo que 
foi dado a nível científico, de investigação e a nível da transposição desta investigação para o mercado. Houve aqui 
uma mudança de paradigma muito grande, acho que há um fenómeno interessante que é a globalização e a compe-
tição dos mercados que está a mudar constantemente e que agora com esta passagem para esta Quarta Revolução 
Industrial ainda vai ser ainda mais diferente.” (Gonçalves 2020). 

Júlio Martins expõe um contraponto ao argumentar que, na realidade, a evolução tecnológica apenas facilitou o traba-
lho, enquanto que as maneiras de se lidar com o trabalho não mudou tanto assim: “A Ford fez a linha de produção há 
100 anos, hoje em dia está mais otimizado, há robôs, mas onde há pessoa, ela faz o trabalho manual, igual. Há mais 
ferramentas, facilitou-se bastante, retirou-se exigência física, somos muito mais rápidos (…)” A nível cognitivo e indivi-
dual, Martins ressalva que há uma exigência maior em “pessoas mais novas”: “muitas dessas pessoas são mais respon-
sáveis do que nossos antepassados eram, mas por oposição... acho que há mais pólos e estamos mais polarizados entre 
o maior foco no trabalho, objetivos e resultados quase como um egoísmo do mercado económico e por o outro lado, o 
mindset de fluição, de direitos.”  (Martins 2020). No entanto, Mike Sousa discorda desta perspetiva e atribui um mind-
set de fluição, como Martins denota, à mentalidade e não à idade, porque “há mais jovens a ter mais espaço para cres-
cer e por isso parece que são só os jovens que aceitam as mudanças, mas não tem a ver com a idade, tem a ver mesmo 
com a mentalidade.” E conclui que “O facto de haver pessoas com mais idade, mas que têm este ambiente seguro e 
atitude, atraem mais jovens que possam crescer em um ambiente onde podem experimentar (…)” (M. Sousa 2020). 

Aguiar considera que a mudança na história contemporânea proporciona à sociedade o desafio de se encontrar novas 
formas de trabalho, o exemplo que utiliza é a da pandemia por COVID-19 (que até a data da elaboração da presente 
dissertação, é um problema mundial): “as formas de trabalho que hoje são aceitáveis para algumas atividades está 
mais perto do que acho ser um bom funcionamento. Por exemplo, no Canadá e países em que têm muitos quilómetros 
entre mim e o vizinho, estas formas (de teletrabalho) já se faziam, eles não iam lá (nos escritórios), ou quando está a 
nevar no Inverno, tens três metros de neve à porta de casa, portanto, dependendo da cultura do país, já havia métodos 
diferentes de trabalho.” (Aguiar 2020).

Sousa acentua a importância do conhecimento das anteriores revoluções industriais para que seja possível evoluir e 
afirma que “Esta quarta geração da indústria é superimportante por isto: não podemos ter evolução se continuarmos 
com a mentalidade das primeiras revoluções industriais. Ela própria (a Quarta Revolução Industrial) tem embutida a 
consciência de que `vai errar a tentar fazer de novas maneiras´, é o que está a acontecer em novas empresas e estamos 
a falar da maneira de implementar e de gerir, nem sequer é na maneira de fazer o que nós vendemos.” (M. Sousa 2020).  
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A	cultura	e	o	contexto:	ao pensar em aplicar o presente framework a um contexto real é impossível se distanciar da 
ideia de uma cultura enraizada que pode ser altamente evoluída ou em desenvolvimento e, portanto, é necessário 
atentar-se para o fator cultural enquanto um coeficiente determinante no grau de sucesso da implementação do Ciclo 
do Erro. Clara Gonçalves atribui à religião uma parcela da responsabilidade para justificar diferenças culturais, de acor-
do com a entrevistada, é possível encontrar entendimentos completamente díspares de um mesmo conceito, como 
por exemplo o erro, que para os “...judaico-cristãos é algo que é altamente pejorativo, muito negativo, nós temos a 
vida inteira para fugir do erro, pois nós vamos ser punidos e ter que nos confessar e isto é algo que está no nosso sub-
consciente mesmo que nós não praticamos (a religião) ou seja, pode não ser do nosso léxico atual mas está na nossa 
memória genética e, quando tu passas para uma sociedade com outra vocação religiosa que permeia o trabalho, no 
caso da religião protestante, podes ver que os mercados anglo-saxônicos são aqueles que mais tem posicionamento no 
mundo, são aqueles que mais inovação trazem, por que aquilo que é permeado é o trabalho, é o esforço.” (Gonçalves 
2020) Gonçalves realça ainda importância do ensino para a evolução da mentalidade, pois é somente dotado de pen-
samento crítico, o ser humano desenvolve a capacidade de refletir sobre o erro e transformá-lo em algo construtivo e, 
segundo a entrevistada, o investimento na educação seria crucial.

Sobre o ensino, é possível encontrar nas respostas dos participantes do “Questionário sobre o Erro” uma parcela de 
justificação relacionada a educação, como base para a não-aceitação do erro: ao mesmo tempo que participantes refe-
rem que erros são aprendizagem e que sentem-se felizes ao ensinar um caminho que seja oposto ao erro, há respostas 
que suportam a ideia de que, na escola, o erro é mal e deve ser evitado e excluído.

Aguiar considera que a palavra “erro” tem cada vez menos uma conotação negativa e explica “(…) eu acho engraçado 
a teu framework chamar `do erro´ porque por um lado, parece que o framework vai ajudar, portanto uma ferramenta 
positiva, mas o erro é negativo... dá este antagonismo que acho que é bastante interessante, porque cria curiosidade. E 
se recuares, tudo que é vida é baseado no erro, por exemplo, nós em segundos reagimos a um vírus que vem no ar, de 
repente o nosso organismo sente-se atacado - há ali qualquer coisa errada - e ele dispara montes de variantes possíveis 
atacantes (anticorpos) para aquele inimigo, aquele erro e algumas destas variantes morrem, são respostas erradas e 
outras mantém-se e ficam em gerações, nós temos anticorpos que passaram das gerações anteriores... portanto, tudo 
o que é vivo baseia-se em muita experimentação.” (Aguiar 2020). 

Mike Sousa salienta o lado “mal” e o lado “bom” do erro: “A palavra `erro´ ainda é uma palavra negativa, na escola 
quando fazes um trabalho e entregas, a professora marca a vermelho e com um `xis´ quando tens um erro, portanto, 
isto fica embutido desde que temos seis anos e entramos na primária, até que saímos para a universidade e cada 
vez que eu cometo um erro, sou penalizado na minha nota, logo, eu tenho de fugir aos erros porque os erros são 
maus. (…) Com o mindset certo, o erro é uma coisa boa, porque é a maneira que estou a crescer, ou seja, não vou 
errar de propósito, só para dizer que estou a crescer, mas vou errar à vontade porque sei que este é o caminho que 
vou aprender qual é o caminho a não seguir.” e explica que o Ciclo do Erro pode ser uma boa forma de eliminar o 
teor negativo da palavra “erro”: “Este Ciclo do Erro pode ser uma boa forma de passar o erro `mal´ para uma perspe-
tiva, com mais método, boa... porque se a pessoa seguir o Ciclo do Erro, o erro nunca é mal, faz parte do ciclo, é uma 
forma de chegar a um sítio.” (M. Sousa 2020).

O erro é recorrentemente associado à aprendizagem e sistemas de melhoria contínua, tal impressão consta nas res-
postas coletadas no “Questionário sobre o Erro”, onde 36% dos participantes relacionam a palavra erro contentora de 
positivo teor e 61% dos mesmos citam a aprendizagem para justificar esta opinião. Outro dado importante, obtido a 
partir desta survey, diz respeito a relação do Ciclo do Erro com o mercado de design: 25% das pessoas que trabalham 
e estudam na área das ciências Humanas (design está considerado sob esta ciência) lidam bem com os erros que os 
próprios cometem e 31% lidam positivamente com o erro que terceiros cometem, o que leva a compreensão de que 
há uma maior aceitação com o erro nos contextos laborais em que estes profissionais atuam.
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Ao abordar cultura e contexto, vale rememorar que o Ciclo do Erro acompanha os princípios e valores do mindset Agile 
e a construção do mesmo baseia-se na premissa de aplica-lo em um ambiente que já promove esta mentalidade. No 
entanto, quando questionados sobre se este framework só funcionaria em um contexto Agile, os entrevistados respon-
dem que não necessariamente:

Fátima São Simão aponta que “(…) há uma cultura de individualismo contraditória com essa vontade de estimular o 
erro. Por exemplo, um dos valores da metodologia Agile fala sobre a colaboração com o cliente… Não é bem uma cola-
boração, independente da relação que tenhas com o teu cliente, é o teu cliente, há um serviço que tens de lhe prestar. 
Ele tem uma expectativa, então a colaboração nunca é ao mesmo nível e há uma resposta que é preciso dar. A metodo-
logia Agile, ao meu ponto de vista, tem algumas fragilidades, nomeadamente nessa questão do individualismo interno, 
por exemplo, o erro é muito mais bem acomodado se tu não sentires isolado dentro de uma equipa e se não estiveres a 
competir pelo reconhecimento do teu desempenho individual.” (Simão 2020).

Júlio Martins expõe que a vantagem de uma metodologia seria uma uniformização de regras e padrões: “as metodolo-
gias são muito importantes, principalmente, para estruturas muito grandes, porque tens muita gente, cada vez mais de 
pontos do mundo diferentes com atitudes e mentalidades diferentes e é preciso haver regras, mandamentos e proce-
dimentos para uniformizar e para diminuir, minimizar ou eliminar quaisquer interferências individuais. (Se pensar que) 
As pessoas são recursos, estão ali para contribuir para um determinado processo, independentemente das suas carac-
terísticas pessoais e individuais e se nós queremos eliminar isso, temos de ter essa metodologia.” Martins analisa que 
as mentalidades evoluem a medida em que o mundo evolui “(…) as teorias e tudo o que se aprendeu da forma militar 
é muito válido até hoje, agora, como é que transpomos isto tudo para as outras mentalidades? As mentalidades é que 
vão mudando, elas já não são tão hierárquicas, já não são tão militares e como as mentalidades mudam, é preciso 
mudar a abordagem das atitudes que temos e da forma como pomos as pessoas a trabalhar.” (Martins 2020).

Clara Gonçalves adverte que as pessoas que já têm contacto com o Agile demonstram os benefícios que a mesma promo-
ve, como a boa divisão de tarefas, comunicação e trabalho em equipa “(…) mas tens que pensar, ao mesmo tempo, como 
é que desenvolves os problemas e eu acho que a ciência que melhor trabalha o pensamento crítico é a arquitetura porque 
tem estes dois lados, o lado da função e da metodologia e depois tem o lado criativo que se juntam em soluções, na maior 
parte das vezes, muito complexas que exigem um grau de abstração e de criatividade muito grandes.” (Gonçalves 2020).

Mike Sousa considera que o Ciclo do Erro já consta, a nível conceitual e de funcionamento, em empresas que experi-
mentam o mindset Agile e por isso pode ser útil em um ambiente onde esta mentalidade ainda não é praticada, de for-
ma a inseri-la: “Se eu pensar numa empresa extremamente tradicional, onde o erro é visto como uma coisa má, a intro-
dução deste Ciclo do Erro seria a oportunidade de não tendo o mindset Agile explicar que, quando se erra pode não ser 
mal. Explicar que `se eu errar desde que eu siga o processo, meu patrão não vai me despedir´ porque há um processo 
que explica o que fazer quando se há um erro e isto, em uma empresa tradicional, é muito necessário. Eu tenho que ter 
regras para quando isto acontecer, me dizer o que é que eu faço. Eu acho que o Ciclo do Erro pode ser extremamente 
útil ou, se calhar, mais útil em uma empresa tradicional, na perspetiva de trazer qual é o processo que eu faço quando 
erro e já não é mal porque este processo torna em positivo o que era negativo... e se calhar, se isto começar a ser feito, 
na realidade estará sendo introduzido um mindset Agile num sítio onde não há absolutamente um mindset Agile e que 
estará disfarçado sob o Ciclo do Erro.” (M. Sousa 2020). Sousa ainda sugere duas possibilidades de inserção para uma 
cultura onde permita a aceitação do erro, uma delas da tal maneira “escondida” nas empresas tradicionais e outra, no 
ensino de maneira deliberada e conclui que “isto vai fazer com que daqui a dez anos todas as pessoas desta sociedade 
têm uma maneira de pensar avançada, nesta perspetiva de `errar é só mais um passo para chegar ao destino´, por isto 
este Ciclo do Erro seria algo extremamente natural.” (M. Sousa 2020). 
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6. CONCLUSÃO

Na oportunidade de se concluir uma dissertação que não almeja conclusões categóricas, pode-se afirmar que o Ciclo 
do Erro é um framework que corresponde ao leitmotiv deste discurso: o erro é uma oportunidade quando incluído no 
processo de geração de ideias novas. O Ciclo do Erro fomenta que, em uma estrutura bem desenhada, com elementos 
que endereçam corretamente para um final, a obtenção de soluções criativas e positivas é real. Ao enquadrar o Ciclo 
do Erro enquanto um framework ágil de trabalho, é averiguado que toda a elaboração feita para a construção deste 
produto foi necessária, ou seja, todas as discussões apresentadas, todos os exemplos e contextualização histórica, toda 
a avaliação baseada em metodologias organizacionais e de pensamento, fortalece a tese do Ciclo do Erro. 

Como a presente dissertação é remetida ao Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais e com base na análise 
apresentada na anterior discussão, faz sentido incentivar que os testes de aplicabilidade em um contexto real sejam 
feitos dentro do mercado de Design Gráfico, uma vez que o mesmo abrange múltiplos projetos, desde o impresso ao 
digital e possibilita a formação de equipas multidisciplinares. E somente no campo serão revelados novos problemas, 
ou seja, por mais que o Ciclo do Erro seja teoricamente válido, apenas o teste, com equipas reais, em contexto real, 
com projetos reais, será possível uma conclusão fechada e ultimada, e, é por este motivo que foi referido que este 
estudo não ambiciona términos: ela é apenas o começo de um caminho. 

Ainda assim, cabe ressaltar que é necessária a preparação de uma cultura de trabalho que esteja disposta a aceitar 
o erro como resposta para uma rotina positiva na obtenção de resultados e que viabilize o diálogo sobre as questões 
subjetivas que o Ciclo do Erro trabalha, como a procrastinação como incubação de pensamento, por exemplo. É tam-
bém preciso que os superiores hierárquicos munam as suas equipas de liberdades e seguranças para que o framework 
Ciclo do Erro possa funcionar: o incentivo mútuo dos colaboradores e principalmente das chefias, promove o conforto 
necessário para que o Ciclo do Erro flua: este conforto pode ser equilibrado entre as bases de liberdade para criar e 
errar, segurança salarial/estabilidade e a filosofia de facilitação, no caso, mindset Agile. Esta tríade de conforto revela 
uma oportunidade ideal para que o Ciclo do Erro possa ocupar o seu espaço como meio para a inserção do erro no 
processo de geração de soluções criativas, e o mais importante: é a oportunidade para que as pessoas sejam felizes ao 
incorporar o Ciclo do Erro ao seu processo de trabalho, pois ele representa o reflexo e a aceitação de questões subjeti-
vas que todas as pessoas possuem: todas as pessoas procrastinam, todas as pessoas são curiosas, todas erram e pos-
suem a capacidade de persistir e obter ideias e, todas as pessoas são capazes de sentir confiança, desde que ela seja 
incentivada, pelo seu superior hierárquico, pela sua equipa ou pela sociedade. 

Ao concluir esta análise, é possível atrelar a felicidade à recompensa final do Ciclo do Erro. A ideia, e como o fra-
mework foi desenhado a fim de contemplar este resultado, potencializa a rotina do “errar” e esta torna-se uma força 
motriz para esta felicidade, ou seja, um caminho impulsionado e concretizável a partir do erro gera uma solução criati-
va e positiva para um projeto que beneficia uma equipa, uma empresa ou uma comunidade inteira.

“O objetivo primordial e necessário de toda a existência deve ser a felicidade, mas a felicidade não pode ser obtida 
individualmente; é inútil esperar-se pela felicidade isolada; todos devem compartilhar dela ou então a minoria nunca 
será capaz de gozá-la.” (A Era das Revoluções 1962)
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Apêndice I – Questionário sobre o Erro 

Nome: Questionário sobre o Erro
Descrição: Pequeno questionário para explorar o erro como parte essencial de uma estrutura de trabalho. As respostas 
são de uso exclusivo para sustentar a investigação. 
Suporte: Survey online via Google Forms onde todos os 107 participantes responderam de forma anónima no período 
de 23 de fevereiro de 2020 a 23 de julho de 2020.

Pergunta	01 •	Atualmente, você:
Trabalha – 100 respostas
Estuda – 7 respostas

Pergunta	02 •	Qual é a sua área de atuação 
profissional/ocupação, profissional? 
Humanas (artes, design, letras, etc.) – 90 respostas 
Biológicas (medicina, veterinária, biologia, etc.) – 10 
respostas 
Exatas (engenharias, matemáticas, arquitetura, etc.) – 7 
respostas 

Pergunta	03 •	Como você classificaria a palavra “erro”?

30%
Não sei

34%
Má

36%
Boa

Gráfico 1 - Como você classificaria a palavra “erro”?

Pergunta	04 •	Por quê? 
Respostas	dos	participantes:

BOA
•	 Por que faz parte do aprendizado.

•	 Acredito que o erro serve de aprendizado! Só não 
erra aquele que não arrisca ou tenta fazer algo.

•	 Porque é errando que aprendemos.

•	 Porque te ajuda a entender onde está problema.

•	 Com erros é possível aprender e melhorar.

•	 Erros indicam oportunidade de aprender.

•	 Podemos aprender com o erro.

•	 Porque os erros sempre podem nos ensinar algo.

•	 Porque tiramos sempre proveito de um erro/falha 
para não voltar a fazer.

•	 Porque reconhecer erros te faz crescer.

•	 O erro pode ser positivo se através dele conseguirmos 
encontrar uma solução ou tirar uma aprendizagem. 

•	 Pelo erro conseguimos capturar o que pode ser 
melhorado, ou seja, é uma oportunidade.

•	 Pois é a partir do erro que podemos buscar novas 
formas de fazer coisas, se relacionar e produzir.

•	 Dá-nos margem para evoluir.

•	 Erro significa que algo não saiu conforme o 
esperado. Então, não é algo ruim - o erro serve 
para me mostrar que às vezes devo esperar 
diferente. Ou nada. É aprendizado.

•	 Pelo pós-aprendizado.

•	 Me remete primeiramente a frustração, mas 
depois a aprendizado.

•	 Porque aprendemos com ele.

•	 Com o erro, conseguimos saber o que não funciona 
e aprender com esse erro.

•	 Vejo o erro como uma segunda chance, por isso 
vejo a palavra como algo bom.

•	 O erro para um pode ser o acerto para outro. 
Depende do ponto de vista.

•	 Às vezes só é possível aprender errando.

•	 Faz parte do processo de aprendizado e só erra 
quem tenta algo!
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•	 O erro é parte inevitável do processo. Reconhecer 
a sua existência pode ajudar a prevê-lo e prevenir 
sua ocorrência em maior escala.

•	 Pois com o erro é possível aprender e melhorar 
algum processo ou atitude.

•	 Ela pode ser uma oportunidade de aprendizado.

•	 O erro leva a novas oportunidades e enxergar as 
coisas numa nova perspetiva, principalmente no 
âmbito profissional.

•	 Acredito que a palavra erro significa uma correção.

•	 Porque nos erros encontramos aprendizado.

•	 Só errando que se aprende.

•	 Porque se aprende com os erros.

•	 Ele faz parte do processo de evolução de qualquer 
produto ou processo. Sem erro, não se evolui.

•	 Porque parte do princípio de algo que foi testado. 
Só sabemos se foi um erro ou um acerto por ter 
sido aplicada a prática.

•	 Vejo como uma oportunidade para crescimento. 
Nenhuma evolução ocorre sem erros e é inútil 
pensar que não. 

•	 Faz parte da vida errar.

•	 Acho que no geral, é boa. Mas há muitos 
preconceitos em torno dessa palavra.

•	 Não somos perfeitos e o erro é inerente ao nosso 
estágio evolutivo.

•	 Errar faz parte da vida, temos que lidar bem com 
o erro.

•	 Relativizo o erro sempre com a aprendizagem que 
ele promove.

MÁ

•	 Erro normalmente é uma falha de habilidade ou 
conhecimento.

•	 Porque remete a algo que não resultou 
“corretamente”.

•	 Errando se aprende, mas tenho dificuldade de lidar 
com o erro.

•	 Pois é negativo.

•	 Apesar de ser algo normal na vida de qualquer um. 
Acho que a palavra erro já vem com um peso negativo.

•	 Sei que a palavra em si, em determinados contextos, 
pode ser aplicada de forma a ser uma ferramenta 
para a criticidade construtiva, ou seja, atuando 
de modo positivo. contudo, acabo por pensar na 
palavra como algo mau pois estou moldada a isso 
devido ao uso que outros tiveram sobre mim através 
dessa palavra de modo negativo.

•	 Porque tem uma conotação ruim. De tempos da 
educação infantil que sempre recriminou o erro.

•	 Normalmente quando algo está errado, assume-
se que irá ter de sofrer alterações ou deixa de ser 
funcional, nesse sentido a palavra erro é atribuída 
a um sentimento negativo, mesmo quando usada 
no bom sentido.

•	 Não gosto de errar.

•	 Não são todos os casos, mas quando erro, para 
mim é algo negativo, algo que tenho que refazer ou 
me arrependo de ter feito.

•	 Porque na nossa cultura aprendemos que algo é 
feio, depois que isso é errado e o erro é sinal de 
fracasso e vergonha. Assim o problema está no 
significado e não no significante.

•	 Acho que fomos ensinados que erro quer disser 
falta de acerto e devemos evitar ao máximo isso.

•	 Sei que a palavra em si, em determinados contextos, 
pode ser aplicada de forma a ser uma ferramenta 
para a crítica construtiva, ou seja, atuando de modo 
positivo. Contudo, acabo por pensar na palavra 
como algo mau pois estou moldada a isso devido 
ao uso que outros tiveram sobre mim através dessa 
palavra, de modo negativo.

•	 Porquê é uma falha de algo.

•	 Acredito que é uma palavra muito pesada. 
Geralmente o processo criativo já é tenso 
(dependendo do cliente) e por isso acredito q existam 
outras palavras que possam ser usadas, como por 
exemplo equívoco ou interpretação equivocada.

•	 Remete a algum tipo de falha.

•	 Acho que crescemos aprendendo que “erro” é algo 
ruim e gera vergonha. Hoje eu entendo que o erro 
é algo bom que nos faz aprender mais, porém a 
palavra ainda tem um sentido ruim para mim.

•	 Por que indica que algo não está correto.
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•	 Leva a entender que algo foi mal feito.

•	 Pela sua associação a alguma coisa não bem feita 
ou feita incorretamente.

•	 Me remete a um “bug”, um alerta, um problema.

•	 Porque erros são negativos.

•	 Erro tende a ser algo negativo, mas que pode ser 
transformado em aprendizado.

•	 Porque erro sempre traz sentimentos ruins.

•	 Porque errar é algo ruim.

•	 Na realidade me sinto indiferente, erros acontecem 
e concordo que façam parte do processo, porém 
geralmente ocorrem por uma falha no briefing 
(tanto do profissional quanto do cliente), a 
atribuição negativa é sobre o refazer do job e a 
cobrança de superiores.

•	 Classifica algo que sai do padrão definido.

•	 Transmite negatividade.

•	 Me remete a perdas. 

•	 Porque com o erro conseguimos aprender  
e evoluir.

•	 A consequência é sempre ruim.

•	 Todos buscamos acertar e, o erro apesar de fazer 
parte do processo (de erros e acertos), não é  
meta a ser atingida, na maioria das vezes.

•	 Porque ninguém gosta de errar.

•	 A palavra tem uma origem má. 

•	 Errar é fracassar, fracassar é perder… perder  
é emocionalmente desgastante.

•	 Eu lido mal com o erro desde sempre. Errar na 
escola é sinal de mau aluno, errar na vida é sinal de 
pecado, errar no trabalho é sinal de incompetência. 

NÃO	SEI

•	 Pois ao mesmo tempo que tenho medo de errar, 
acredito que é uma oportunidade.

•	 Pode ser tanto boa quanto má, pois um erro 
nos faz aprender e querer fazer melhor, mas 
também nos desanima e pode prejudicar o nosso 
desenvolvimento pessoal.

•	 No geral não gosto de errar. Mas sempre cria novas 
oportunidades criativas, então não sei classificar.

•	 Dependerá muito do contexto que ela for usada.

•	 Erro é algo que por definição fizemos mal então 
poderíamos ter procurado fazer melhor. No 
entanto existem situações em que não temos 
outra opção senão tentar e errar. Nestas situações 
um erro é muito mais uma possibilidade de 
aprendizado do que algo que não correu como 
seria de esperar. Por essa dualidade não consigo 
classificar como boa ou má porque dependendo do 
contexto pode ser uma ou outra.

•	 Pode ser o erro que te leva à descoberta de novos 
caminhos, na área de investigação, por exemplo, 
ou pode ser um erro que prejudica a comunicação 
entre uma cadeia de pessoas e pode custar tempo 
e dinheiro.

•	 É má porque aconteceu e é boa porque 
aprendemos sempre algo com o erro.

•	 Depende de como for dita (tom e intenção) e se 
vem acompanhado de uma justificação lógica.

•	 Depende da situação. Dentro de um sistema/app que 
irá gerar algum entrave é ruim, mas dentro do dia a 
dia, pode se reconhecer o erro, modificar e aprender.

•	 Coloquei não sei, pois podem ser as duas coisas 
(boa ou má) dependendo da gravidade e contexto 
que foi ocorrido.

•	 Erro é algo que por definição fizemos mal e então 
poderíamos ter procurado fazer melhor. No 
entanto, existem situações em que não temos 
outra opção senão tentar e errar. Nestas situações 
um erro é muito mais uma possibilidade de 
aprendizagem do que algo que não correu como 
seria de esperar. Por essa dualidade não consigo 
classificar (a palavra erro) como boa ou má porque 
dependendo do contexto pode ser uma ou outra.

•	 Pode ser o erro que te leva à descoberta de 
novos caminhos, na área de investigação por 
exemplo, ou pode ser um erro que prejudica a 
comunicação entre uma cadeia de pessoas e 
pode custar tempo e dinheiro.

•	 O erro pode ser um passo no processo e gerar 
melhoria em resultados futuros, ou pode ser parte 
de um ciclo vicioso, portanto dizer que ele é bom ou 
ruim é prematuro sem a devida contextualização.

•	 Acho normal que aconteça, mesmo  
buscando evitá-lo.
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•	 Depende a situação, se é pra mim, se estou 
aprendendo alguma coisa, se é pra outra pessoa, 
se é pra um cliente, posso estar a falhar. 

•	 O erro depende de contexto para ser positivo como 
aprendizado ou negativo como prejuízo no processo.

•	 Pelo facto de que o erro as vezes é essencial para 
que nos fortaleça e da próxima vez, já estejamos 
mais preparados.

•	 Tem erros que fazem parte do processo, estes eu 
encaro como positivo é inerente a aprendizagem. 
Mas há alguns erros que podem ser prejudiciais.

•	 Depende da ocasião.

•	 Acho que erro não necessariamente é algo ruim, 
ou bom, é uma forma de aprendizado.

•	 Acho que erro pode significar muitas coisas ou atos.

•	 É ruim, dá uma sensação desagradável, algo não 
completo, mas só se evolui errando.

•	 Depende do erro, ele pode ser interpretado como 
uma forma de aprender algo com ele e isso é bom, 
e pode ser muito ruim se for um erro que não tem 
conserto, por exemplo.

•	 Depende do contexto.

•	 Não tenho opinião formada a respeito.

•	 A palavra erro remete a algo negativo, na maior 
parte das vezes, não sendo bem-vista pelas pessoas. 
Alguns erros podem (e devem) ser evitados, seja por 
quem for. Outros ocorrem e dificilmente conseguem 
ser evitados, mas deve-se tirar lições aprendidas 
com eles, a fim de que não mais ocorram.

•	 Depende da situação: errar e obter um feedback 
de como acertar pode ser bom.

•	 Porque se é um erro referente a algo negativo, 
pode ser algo melhor.

•	 Depende do contexto.

•	 Acho que pode ser mau, mas pode ser 
extremamente oportuno.

•	 Sei que não somos infalíveis, por isso não posso 
classificar a palavra erro como má, mas também não 
posso classifica-la como boa porque me causa dor.

•	 Depende muito do todo: do local onde o erro 
ocorre, da abertura das pessoas que lidam com o 
mesmo e da maturidade da pessoa que cometeu o 
erro em lidar com ele.

Pergunta	05 •	No âmbito profissional, você lida bem 
com os erros que você	mesmo comete?

33%
Sim

56%
As vezes

11%
Não

Gráfico 2 - No âmbito profissional, você lida bem  
com os erros que você mesmo comete?

Pergunta	06 •	Por quê?

Respostas	dos	participantes:

SIM

•	 Porque os erros levam a aprendizado.

•	 Porque os erros servem de aprendizado.

•	 Porque é errando que temos a chance de estar 
sempre a melhorar.

•	 Tento sempre aprender com eles ou buscar 
soluções para que não aconteça novamente.

•	 Porque as pessoas imediatamente a cima de mim, 
na hierarquia, não o levam tão a sério e usam-no 
como forma de aprendizado. Contanto que não 
seja algo recorrente.

•	 Porque só assim aprendo a forma de ser feito.

•	 Porque fazem parte do aprendizado... o erro 
com minhas pinturas, meu hobby, me forçam a 
seguir novos caminhos, alternativas. A exercer 
criatividade com o “novo”, o que não era previsto. 
Já na área profissional (editorial/publicações), 
o erro mais difícil de lidar, na minha opinião, é 
quando está atribuído a perdas financeiras, por 
exemplo. Mas a gente aprende com tudo e os 
maiores impactos ressonam mais tempo, alertando 
nossa atenção sobre as escolhas.



89CICLO DO ERRO NA GESTÃO DE PROJETOS

•	 Porque ao longo do tempo entendi que errar é 
parte do aprendizado desde que você entenda 
que não deve insistir nas mesmas ações para obter 
resultados diferentes.

•	 Porque trabalho sob muito stress e o erro é inevitável.

•	 Pois levam ao crescimento.

•	 Acredito ser normal errar e é humano isso 
acontecer. Quando erro, o primeiro sentimento 
que vem é o medo. Depois, a ação é admitir que 
errei. Terceiro, agir sobre o erro e me certificar que 
não ocorra mais.

•	 Feedback é crucial para melhorarmos.

•	 Pois no dia a dia de trabalho sempre haverá erros e 
no que melhorar.

•	 Sempre que erro tento sempre assumir, lidar com 
as consequências e tentar evoluir.

•	 O erro faz parte de um acerto.

•	 Não adianta lidar mal, terá que ser refeito de 
qualquer forma.

•	 Não tenho problemas com ele pois na área 
digital tem muitas etapas de conferência e a 
chance de correção.

•	 Porque eu sempre busco alguma forma, seja qual 
for, para poder lidar com ele ou superá-lo de forma 
que o erro cometido não seja mais prejudicial.

•	 Porque todos nós somos passivos de erros. Porém 
quando não detetado por nós e envolvendo 
algum dinheiro no resultado final, é importante se 
posicionar e assumir o equívoco.

•	 Quando erramos, temos a chance de corrigir  
e melhorar.

•	 Tudo o que construí foi devido tomar decisões 
certas com base em decisões previamente erradas, 
por mim ou outras pessoas.

•	 Quando apontam um ‘erro’ é uma oportunidade 
para refazer do jeito certo, um novo aprendizado.

•	 Vejo como uma forma de me aperfeiçoar. Erro e 
identifico o que preciso melhorar.

•	 Porque não tenho problema em assumir que errei e 
aprendo a, pelo menos, não cometer o mesmo erro.

•	 Gera oportunidade de aprendizagem e de melhoria.

•	 Porque se transforma em experiência para não se 
cometer mais.

•	 Consigo contornar a situação.

•	 Se erros são cometidos, algo no processo facilita 
sua ocorrência.

•	 Busco rastrear a etapa em que o erro foi cometido 
e o corrijo o mais rápido possível, porém 
redobrando a atenção e conferindo se o erro foi 
corrigido ou se novos erros foram cometidos.

•	 Estou sempre disposta a melhorar.

•	 Porque só erra quem trabalha e o erro faz parte do 
aprendizado do ser humano.

•	 Porque entendo que querer aprender com os erros 
seja uma característica mais louvável, admirada.

•	 Os meus erros são aprendizados para mim e para 
os outros.

•	 Não vejo problema em aceitar os meus erros e 
nem de os admitir.

•	 Acho interessante quando erro porque eu me forço 
a aprender mais.

ÀS	VEZES

•	 Me ajuda a entender onde posso melhorar.

•	 Sensação de impotência ou falta de concentração 
em alguns casos.

•	 Depende do que causou o erro. Falta de 
conhecimento ou inabilidade, cada erro causa 
uma reação.

•	 As vezes me autoflagelo (sinto que sou burra) e 
as vezes aprendo com o erro - é geralmente o que 
mais acontece.

•	 Porque se cometer o mesmo erro duas vezes, não 
vou gostar.

•	 Depende do erro e de sua gravidade.

•	 Me considero muito compreensiva quando se 
refere ao erro de outra pessoa. Mas se o erro for 
meu, acho que eu me cobro mais.

•	 As vezes entendo que faz parte do processo 
profissional cometer certos erros para obter um 
crescimento, mas, às vezes, gostaria de não os 
cometer para mostrar a mim que sou capaz de 
desenvolver certas coisas sem equívocos, por puro 
capricho do ego.
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•	 Se o erro foi pequeno, não prejudicou ninguém e 
pode ser consertado, eu aprendo com ele e sigo 
em frente. Mas se foi um erro grande e que afetou 
algo ou alguém seriamente, eu não lido bem.

•	 Por vezes erro por descuido ou falta de atenção e 
aí não é saudável.

•	 Há erros que poderiam ser evitados e pela forma 
como exigimos de nos próprios o melhor resultado.

•	 Quando é repetido, lido mal.

•	 Porque não gosto de errar.

•	 Embora eu saiba que o erro faça parte do processo 
de aprendizagem, no ambiente profissional é 
difícil de lidar com ele porque na maioria das vezes 
estamos em ambientes competitivos que não nos 
permitem errar.

•	 Anteriormente não lidava muito bem, mas a partir do 
momento em que começamos a entender e a aceitar 
o erro como um obstáculo natural para evolução do 
projeto, sai um “peso de cima dos ombros”.

•	 Muito diferente é errar num contexto criativo, num 
processo de pesquisa em que apenas eu controlo 
o desenvolvimento. Outra coisa é errar e esse erro 
repercutir-se se no trabalho de outras pessoas.

•	 Errar ainda assim acaba sendo incômodo.

•	 As vezes são parte de um processo, em outras são 
apenas frustrantes.

•	 Me deixa frustrada por os cometer, muitas vezes 
por falta de atenção.

•	 Depende da gravidade do erro e se esse erro se 
repete com frequência. Se for um erro trivial eu 
não me importo tanto, porém se for um erro mais 
complexo ou se eu já errei a mesma coisa mais de 
uma vez, eu tendo a me frustrar.

•	 Alguns são complicados de reverter.

•	 Algumas vezes sinto que não sou capaz suficiente 
por isso “errei”.

•	 É mais fácil lidar com erros de coisas que tenho 
noção que não domino, mas fico muito chateado 
com erros grosseiros em uma coisa que domino, ou 
então em todo processo de trabalho: o mais difícil é 
bem feito e o que é ridiculamente fácil, sai errado. 

•	 Fico nervoso.

•	 Porque as vezes o feedback não é dado de  
forma construtiva.

•	 Existem erros que melhoram a nossa performance 
e nos preparam para novos desafios. Em 
contrapartida, existem erros que o prejuízo ao 
trabalho é maior do que o aprendizado vindo dele.

•	 As vezes erramos por pequenos detalhes ou 
até mesmo porque não fomos orientados da 
maneira correta.

•	 Se é um erro remediável, que gere aprendizado,  
eu tento digerir e superar com algum aprendizado.

•	 Quando posso corrigir sem prejuízo, serve  
como aprendizado, mas não fico confortável com  
a situação.

•	 Depende do erro. Mas dificilmente será proposital, 
e sempre com intenção de acertar.

•	 Às vezes, porque mesmo que aprendemos com 
os erros, alguns deles podem ser frustrantes 
quando cometidos.

•	 Na maior parte das vezes o erro não é aceito e não 
é visto como parte do processo de aprendizagem. 
Normalmente, não temos espaço para errar. Nesse 
período de pandemia, percebo que a intolerância 
das empresas ao erro está ainda maior.

•	 Aprendemos com os erros, mas as vezes eles 
prejudicam as pessoas e seu próprio trabalho.

•	 Sou muito perfeccionista e insegura. Quando 
cometo algum erro, sinto vergonha. Mas estou 
trabalhando nisso e começando a reagir com 
naturalidade aos erros.

•	 Há erros cometidos que te ajudam a crescer.

•	 Às vezes a resposta está em uma experiência já 
vivida, e repetir o erro é frustrante.

•	 Porque desde a escola o erro foi uma punição e 
não um processo de aprendizado e desconstruir 
isso é difícil.

•	 Tem erros que são muito básicos e não os suporto.

•	 Tenho dificuldades em aceitar críticas e também, 
tenho um histórico de auto cobrança muito grande.

•	 Pois depende da gravidade e do impacto  
causado por ele.

•	 Atribuo a aprendizado.
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•	 Sinto como se eu não fizesse mais parte do 
“acerto” definido. 

•	 Por me questionar como foi possível cometer um 
lapso desses.

•	 Tendo a ficar desapontada.

•	 Porque às vezes são erros “desnecessários”, por 
exemplo, por cansaço.

•	 Pois as vezes cometo um erro muito banal que, 
se tivesse agido com mais calma, não o teria 
cometido.

•	 Porque esperam de mim acertos e também eu fico 
frustrado por as vezes não ser a melhor entrega.

•	 Me deixa chateada muitas das vezes.

•	 O erro é parte do processo, mas por vezes sou 
muito crítica.

•	 Depende da gravidade do erro.

•	 Nem sempre é fácil lidarmos com nossos erros e a 
consequência que eles causam em nossas vidas.

•	 Porque costumo me cobrar para não errar, até por 
temer eventuais consequências para mim, como 
profissional, e para empresa e/ou clientes que 
trabalho.

•	 As vezes me cobro muito, além da conta.

•	 Porque as vezes o contexto não ‘permite’ esse 
erro, não o aceita como forma do processo de 
aprendizagem e amadurecimento. Portanto nem 
sempre consigo lidar com os erros de forma 
positiva, pela perceção que eles podem gerar para 
os outros.

•	 Quando recebo um feedback de como melhorar, eu 
lido bem.

•	 Depende… se eu erro porque não sei, acho bem 
que erre. Se eu sei e erro na mesma, fico muito 
culpada e me sinto incompetente.

•	 Acho que se o meu erro recai somente sobre mim 
é contornável, se ele recai sobre a minha equipa, 
por exemplo, não consigo reverter facilmente e é 
um problema.

•	 Me sinto inútil para o cargo se o erro for 
recorrente.

•	 Erros podem gerar aprendizados, mas podem gerar 
apenas dor. 

•	 Depende do erro que eu cometi.

NÃO

•	 Mesmo que traga um resultado pessoal bom, 
que nos faça aprender e ser melhores ao meu ver 
terceiros podem enxergar isso como um grande 
defeito ou incapacidade.

•	 Me sinto incompetente, dependendo do erro. Me 
cobro acertar sempre.

•	 Um aspeto pessoal, de não aceitar o erro.

•	 Porque não gosto de errar e leva mais tempo para 
corrigir o erro.

•	 Porque acho que poderia não errar se me 
esforçasse mais ou estivesse mais atenta.

•	 Sinto-me incompetente, dependendo do erro. 
Cobro-me para acertar sempre. 

•	 Costumo me cobrar bastante pelo erro.

•	 Sou muito crítica comigo mesma e acabo me 
culpando por erros. Mas não penso da mesma 
forma em relação aos outros.

•	 Ninguém quer errar.

•	 Porque me cobro muito.

•	 Porque não quero errar.

•	 Não gosto de ser e nem parecer incompetente.

Pergunta	07 •	No âmbito profissional, você lida bem 
com os erros que os	outros cometem?

56%
As vezes

5%
Não

39%
Sim

Gráfico 3 - No âmbito profissional, você lida bem  

com os erros que os outros cometem?
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Pergunta	08 •	Por quê?

Respostas	dos	participantes:

SIM

•	 Por que ninguém é obrigado a acertar tudo de 
primeira. Precisamos ensinar e melhorar.

•	 Procuro fazer o trabalho com excelência.

•	 Porque todos erram, e se todos fossem mais 
compreensíveis nesse quesito ambientes de 
trabalho seriam muito mais agradáveis.

•	 Em primeiro lugar acho que errar é humano, mas 
persistir no erro é burrice.

•	 Na maioria das vezes tento ajudar a solucionar e 
busco não me sentir mal ou culpada pela outra 
pessoa e sim ajudá-la.

•	 Porque todos erram e se todos fossem mais 
compreensíveis nesse quesito, os ambientes de 
trabalho seriam muito mais agradáveis.

•	 Tento aplicar aos erros dos outros a mesma 
liberdade de aprendizado que aplicam aos meus.

•	 Tento “acalmar a pessoa”, falar que é normal errar, 
que “tá tudo bem”.

•	 Parto do mesmo princípio com os outros como 
encaro pra mim... aprendizados!

•	 Pelo mesmo motivo que lido bem com os meus, 
costumo os encarar como aprendizados.

•	 Todos podem errar para depois acertar. A omissão 
é muito pior.

•	 Temos todos o direito de errar e resolver a situação 
em equipa.

•	 É mais fácil aceitar os erros dos outros do que os 
meus. Sou mais positiva e compreensiva com os 
outros do que comigo.

•	 É normal errar. O difícil é quando as pessoas não 
assumem os erros ou tentam joga a culpa em 
outras pessoas/coisas.

•	 Todos os cometemos.

•	 Me coloco no lugar das pessoas, sei que 
quando erramos a última coisa que queremos é 
julgamento. Então, eu procuro mediar e ajudar as 
pessoas a evoluírem.

•	 Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, 
então vejo muito mais como a pessoa reage ao 
erro do que o erro em si.

•	 Por que me coloco no lugar daquela pessoa.

•	 Com outras pessoas eu normalmente sou muito 
mais paciente do que comigo mesma, eu procuro 
apoiar e ajudar a encontrar soluções para o erro se 
for muito complexo.

•	 Mesmo motivo dos meus erros: não adianta lidar 
mal, terá que ser refeito de qualquer forma.

•	 Porque é uma oportunidade de eles aprenderem.

•	 Erros acontecem e devem servir para todos, se 
outra pessoa erra eu também aprendo, no caso, o 
que não fazer.

•	 Se puder, eu ajudo a consertar, se não tiver jeito, 
não vale a pena perder tempo “remoendo” o erro.

•	 Porque todos nós somos passivos de erros.

•	 Do mesmo jeito que se aplica a mim, aplico aos 
outros.

•	 Todos somos passiveis a erro. E todos podemos 
mostrar o erro sem magoar outrem, inclusive 
podemos ajudar a consertar o erro mesmo que não 
tenha sido nosso.

•	 Por empatia. Eu me sinto mal quando cometo um 
erro, mas me sinto mal pela pessoa quando ela 
comete. Então sou flexível e amigável quando isso 
ocorre, mas não deixo de corrigi-lo.

•	 Como educadora, consigo usar o momento do erro 
do aluno para que ele perceba que pode aprender 
algo com isso também. Os erros com colegas de 
trabalho é que as vezes sinto que exijo muito deles, 
meio que uma deceção com quem exerce uma 
função parecida com a minha e erra em coisas 
bobas, mas tento não fazer disso uma tempestade. 
Deixo minha sugestão para que ele também se 
coloque, de repente, sou eu que estou errada.

•	 Porque se não forem recorrentes também serve 
para o outro aprender.

•	 E porque eu não lidaria bem com isso? Afinal, os outros 
também estão tentando algo e o intuito é acertar.

•	 Porque essas situações podem acontecer a 
qualquer pessoa.

•	 É normal.
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•	 É mais fácil entender o outro do que a si mesmo.

•	 Por atuar tanto como freelancer como designer 
dentro de uma agência, estou acostumado a 
trabalhar em equipa e lidar diretamente com os 
clientes. Aprendi a simplificar o briefing para meus 
clientes e cobrar respostas que satisfaçam minhas 
necessidades para criação e fazer perguntas 
adicionais caso eu sinta que é necessário e também 
ajudar os colegas caso eles estejam com alguma 
dificuldade, a fim de otimizar os processos.

•	 Com os outros sempre acredito nas chances  
de aprendizagem.

•	 Eu não costumo dar muita importância, 
dificilmente me sinto afetado por isso.

•	 Porque todo mundo erra e isso gera novas 
perspetivas para o trabalho.

•	 Entendo que os erros fazem parte da vida.

•	 Aplico a empatia com o próximo.

•	 Ninguém é perfeito e todo mundo está buscando 
de certo modo evoluir.

•	 Eu gosto de ajudar e apontar os erros como forma 
de aprendizagem.

•	 Eu lido com empatia e consideravelmente mais 
simpatia quando o erro não é meu. 

 
ÀS	VEZES

•	 Depende da disposição da pessoa ao tentar 
resolver os erros.

•	 Porque às vezes as pessoas cometem estúpidos.

•	 Depende do erro.

•	 Porque na minha área financeira, existem alguns 
erros que não podem ser cometidos, por exemplo, 
desaparecer dinheiro.

•	 Porque tenho que, muitas das vezes, refazer o 
trabalho deles.

•	 Depende do erro e da gravidade do que o erro 
pode causar a mim e aos outros.

•	 Só não lido bem quando o erro alheio cai sobre mim.

•	 Se o erro foi pequeno, não prejudicou ninguém e 
pode ser consertado, eu aprendo com ele e sigo 
em frente. Mas se foi um erro grande e que afetou 
algo ou alguém seriamente, eu não lido bem.

•	 Da mesma forma que vejo isso como falha minha, 
também sinto que os outros a têm, mas essa falha 
por vezes não é saudável.

•	 Quando é repetido, lido mal.

•	 Depende se a pessoa repara e aprende com o seu, 
se caso vier repetir o mesmo em várias as vezes, 
fica difícil de lidar.

•	 Depende do erro cometido e quantas vezes já  
foi repetido.

•	 Mais uma vez depende do contexto. Há erros que 
te fazem rir e há erros que te deixam a transpirar 
para os corrigir.

•	 Me incomoda erros reincidentes, quando já 
detetados e discutidos.

•	 Se for algo que já expliquei e o erro está 
influenciando meu trabalho me estressa.

•	 Alguns são complicados de reverter.

•	 Procuro entender o erro. No entanto não lido bem 
com erros de comodismo.

•	 Dependendo do “erro” pode prejudicar muito o 
serviço em si ou outras pessoas.

•	 Depende do erro.

•	 Acredito que parte do trabalho do designer é 
avaliar todas as variáveis que fazem o trabalho, 
principalmente quando estamos falando de 
parceria com terceiros/fornecedores/clientes. É 
importante saber contornar esses erros e os utilizar 
de forma positiva.

•	 Porque depende, se é alguém da minha equipa 
de trabalho que comete o erro, eu me vejo na 
obrigação de ajudá-lo a corrigir o erro, pois somos 
uma equipa, juntos pelo mesmo propósito. Porém, 
caso seja alguém de outro setor que não tenha 
nada haver com o meu e a pessoa cometeu um 
erro, eu não me vejo na obrigação de resolver os 
erros dele, mas se pedir e eu souber, tenho quase 
certeza de que serei útil para lidar com o erro.

•	 Se for algo conjunto ou algo referente q uma falha 
do processo, ok, pode ser ajustado, ensinado. Mas 
se é recorrente ou fruto de descaso, me incomoda.

•	 Quando percebo o erro despropositado, entendo e 
até ajudo na correção do mesmo.

•	 Depende do erro. Considera-se o contexto geral.
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•	 Erros não são vistos como parte do processo 
de aprendizagem e acabamos reproduzindo os 
mesmos critérios que são aplicados a nós mesmos.

•	 Aprendemos com os erros, mas as vezes eles 
prejudicam as pessoas e seu próprio trabalho.

•	 Depende se o erro foi cometido por conta da 
própria pessoa ou com a minha “ajuda”.

•	 Depende do tipo de erro.

•	 Porque às vezes o erro do outro é um 
acontecimento que me atrapalha e traz muito 
mais trabalho, de forma negativa, sem prazos para 
consertos e preciso correr contra o tempo. 

•	 Depende do tempo da pessoa como profissional.

•	 Porque as vezes são coisas q um outro profissional 
deveria saber, faz propaganda do seu trabalho e na 
verdade, não sabe nem executar.

•	 Quando é descuido, não tem problema: as vezes 
algumas pessoas parecem que erram por relapso, 
ou por não querer fazer o certo.

•	 Alguns erros podem me irritar, mas  
não externalizo isso.

•	 Depende da gravidade e do impacto causado por ele.

•	 Pois sou perfeccionista.

•	 Depende do erro.

•	 Porque aprendo mais sobre mim e sobre os outros.

•	 Porque entendo quando não são propositados.

•	 Porque às vezes são erros que não se justificam.

•	 Lido bem quando o erro está para ensinar, porém 
se foi algo que já expliquei algumas vezes, e a 
pessoa comete o mesmo erro fico um pouco 
irritada, pois eu disponibilizei meu tempo 
explicando e a pessoa ou não prestou atenção ou 
disse que entendeu e não entendeu.

•	 Pode me comprometer.

•	 Temos que relevar, mas há erros inadmissíveis.

•	 Depende da gravidade, mas normalmente sou mais 
paciente com erros alheios.

•	 As vezes é falta de atenção.

•	 Creio que meu olhar é mais crítico aos erros 
alheios, mas estou trabalhando isso.

•	 Porque alguns erros poderiam ser facilmente 
evitados e não foram por falta de cuidado do outro.

•	 Porque tenho a necessidade de entender o que 
motivou esse erro. E quando o motivo não é 
compatível com os critérios que tenho como 
mínimos na execução de um trabalho, tenho 
dificuldade de aceitá-los, exemplo: erros contínuos 
com o mesmo motivo.

•	 Quando isso não prejudica diretamente meu 
trabalho. eu lido bem.

•	 Porque quando um erro não vem acompanhado 
de humildade e responsabilidade, outras pessoas 
pagam por isto de forma injusta.

•	 Porque todo mundo erra.

•	 Depende do erro e da índole da pessoa a lidar com 
o mesmo.

•	 Tendo a ter mais empatia, mas não encaro o erro 
do outro como algo “ótimo”,

•	 Lido bem quando não me afeta diretamente.

•	 Acho normal que errem… eu sempre erro.

•	 Pode parecer mesquinho, mas quando o erro do 
outro eu me sinto aliviado que não fui eu quem 
cometi.

•	 Eu gosto de ensinar e quando o outro erra, eis a 
minha oportunidade, mas as vezes, atrapalha o 
meu trabalho.

•	 Sou mais aberta ao erro dos colegas do que aos 
meus próprios, mas mesmo assim, não consigo ser 
falso e dizer que adoro o erro do outro.

•	 As pessoas erram, mas dependendo do erro, não 
me sinto confortável.

•	 É necessário errar para evoluir, mas nem sempre é 
fácil lidar com isso.

•	 O erro do meu colega é sempre o meu erro – 
somos uma equipa.

NÃO

•	 Eu prezo muito pela comunicação clara e acho 
que ela sempre previne todos os erros. Se a 
comunicação está clara, não há motivos para erros.

•	 Se cometerem o mesmo erro muitas vezes, não 
lido bem.

•	 Porque sou muito exigente comigo e exijo o 
mesmo dos outros.
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•	 Porque tendo a cobrar dos outros a mesma postura 
que eu teria.

•	 Porque eu preciso trabalhar melhor a expectativa 
sobre o outro.

Pergunta	09 •	No âmbito profissional, você evita errar?

92%
Sim

Gráfico 4 - No âmbito profissional, você evita errar?

Pergunta	10 •	Por quê?

Respostas	dos	participantes:

SIM

•	 Não é que errar seja uma coisa ótima, acontece, 
mas não precisamos forçar o erro.

•	 Para não demonstrar incapacidade.

•	 Porque otimiza e torna o trabalho mais eficiente 
no geral.

•	 Porque erros levam a refazimentos, que são  
mais demorados.

•	 Todos tentamos efetuar atividades sem errar, 
mas às vezes nos enganamos. O importante é 
aceitar que errou e mais uma vez tirar o erro 
como um aprendizado.

•	 Porque não gosto de ser a pessoa que errou.

•	 Porque na área financeira errar muitas vezes está 
relacionado com o caráter.

•	 Porque meu trabalho exige que o produto final 
agrade ao cliente.

•	 Porque tenho prejuízos.

•	 Procuro validar as minhas soluções e o que faço para 
não errar, mas não é algo que me impeça de fazer.

•	 Porque se não evitar, meu cliente não volta mais 
para minha “cadeira”.

•	 Porque, por norma, sou uma pessoa perfeccionista.

•	 Porque apesar de considerar erros algo bom, nem 
todos tem a mesma mentalidade que eu e isso 
pode trazer problemas.

•	 Evito a todo custo errar, procuro sempre meios 
de pesquisar pra tomar s decisão o mais acertada 
possível. O que claro, nem sempre é possível pois 
as coisas são imprevisíveis.

•	 Com 13 anos de experiência no mercado 
editorial e de publicações, aprendi bastante coisa 
(com erros também) ... acredito que em cada 
mercado há algumas regras já preexistentes de 
procedimento, processos, coisas que funcionam e 
não ... a experiência ajuda a evitar alguns erros. De 
qualquer maneira, acho que sempre temos com o 
que aprender mais e mais.

•	 Porque, para mim, evitar o erro é ter cautela e 
atenção no que se faz.

•	 Porque tenho medo de, com o meu erro, 
comprometer outras pessoas.

•	 Porque pode atrasar um processo de trabalho ou 
até estragar um veículo de comunicação.

•	 Evitar retrabalho.

•	 Não há margem para errar constantemente,  
nem motivo.

•	 Porque erro quando não sei ou por distração, e não 
porque quero. 

•	 Eu acho que errar é humano e errar é importante 
para aprender. Mas acho que é diferente errar 
sabendo que estás a errar do que errar porque 
achas que estás a fazer bem, mas depois percebes 
que não. Nesse sentido, gosto de errar porque é 
sinal que estou a aprender.

•	 Errar gera um sentimento ruim. Tento fugir de 
sentimentos ruins. Entretanto, entendo o impacto 
positivo do erro se for para melhorar algo!

•	 Tento sempre dar o meu melhor.

•	 Pois tenho medo de julgamentos.
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•	 É necessário atentar-se para cometer o mínimo de 
erros possíveis, porém no dia a dia isso é normal 
de acontecer em tarefas novas e em tarefas que 
você já entrou no “automático”.

•	 Acho que todo tipo de erro independente do local, 
deve ser evitado.

•	 Porque existem consequências.

•	 A tendência natural do ser humano é fazer tudo 
para evitar que se cometam erros, mas sabemos 
que é impossível “sair ileso”. Compete-nos analisar 
o erro e aprender com ele.

•	 É impossível controlar o erro, depende de muitas 
circunstâncias e do objetivo que tens em mãos.

•	 Porque tenho contas a pagar… brincadeira à 
parte, no trabalho temos funções e metas e o que 
é visto como empecilho em relação isso, é erro. 
Logo, preciso sempre exercer minhas atividades 
e atender às minhas demandas conforme o que é 
esperado de mim.

•	 Porque gosto de fazer o meu trabalho bem feito.

•	 Por não querer parecer menos eficiente. Embora 
compreenda que em todo processo criativo tem 
que se dar direito ao erro.

•	 Porque gosto de ser perfeccionista.

•	 Eu evito, pois, prefiro não lidar com alguma 
pessoa de cargo superior notando esse erro 
antes de eu consertar.

•	 Porque o erro é consequência de muitos fatores, 
mas o objetivo é ser certeiro.

•	 Para não ter que refazer.

•	 Porque deixa o trabalho menos ‘penoso’. Se foi 
correto ele segue adiante sem novas correções.

•	 Fomos ensinados que erro deve ser evitado.

•	 Para não perder material, para não precisar ter que 
dar desculpar a clientes, etc… porque quando te 
solicitam algo, ninguém quer que seja feito “errado”.

•	 Prefiro um bom desempenho.

•	 Porque senão, não estaríamos aprendendo com os 
outros erros e aplicando o aprendizado.

•	 Na maior parte dos casos, erros que acarretam 
em prejuízos para o cliente ou para o seu próprio 
negócio, tento evitar ao máximo. Agora, em projetos 
pessoais e espaços em que o processo não prejudica 
ninguém, me deixo mais livre para o trabalho.

•	 Por mais que errar seja bom para autoaprendizagem, 
não é certo errar por “leviandade”, então é essencial 
que você busque fazer seu trabalho com êxito, da 
forma mais certa possível. Os erros devem acontecer 
de forma com que você não tenha a intenção de errar 
ou erre por falta de vontade de fazer certo.

•	 Querendo ou não, quando erramos no trabalho, 
acabamos ficando mais vulnerável e muitas 
empresas não estão preparadas para refazer 
processos ou trabalhos e acabam criando uma 
cultura muito linear. Com isso, muitas pessoas não 
se sentem confortáveis para errar e inovar.

•	 Eu tento minimizar ao máximo a possibilidade de 
falhas. Entendo que nem sempre é possível, nestes 
casos busco revisar o todo para entender por que 
houve este erro.

•	 Erro significa prejuízo financeiro e/ou prejuízo  
na reputação.

•	 Porque todo “erro” vai desprender de tempo para 
corrigi-lo. Por isso o máximo de cuidado e atenção 
em tudo para q o trabalho seja feito uma vez só 
e correto. (tem cliente meu que me chama de 
chata por ser tão cuidadosa, mas mesmo assim 
equívocos acontecem).

•	 Por mais que seja uma segunda chance, todo 
retrabalho pode e deve ser evitado.

•	 Evitar errar, sempre. Tudo que se faz, faça-se 
direito. E, se errar, comece de novo, evitando  
errar novamente.

•	 O erro é visto como despreparo e com anos de 
experiência, é praticamente inaceitável.

•	 Sempre se manter atento pra cometer o mínimo de 
erro possível, assim o trabalho flui melhor. Mas caso 
errar, ter a humildade de assumir e concertar o erro.

•	 Porque não há muito espaço para erros, eles 
podem custar o teu emprego. O lado negativo 
é: quem não erra, arrisca menos e quem arrisca 
menos tem menos chances de inovar.

•	 Procuro fazer as coisas da melhor maneira possível.

•	 Porque prejudica minha autoestima e também o 
tempo de trabalho.

•	 Pra evitar retrabalho, mas acontece.

•	 Porque sou bastante focada no meu trabalho e porque 
apesar de lidar bem e aceitar, não gosto de errar.
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•	 Pedir ajuda, conferir ou revisar o que foi feito é 
uma boa prática.

•	 Porque impacta na minha performance na empresa.

•	 Devido ao impacto que o mesmo terá.

•	 Assim tem menos trabalho para refazer.

•	 Erros causam prejuízos.

•	 Para não ter que refazer e perder mais tempo.

•	 Se for fazer, faça bem feito. Se for fazer de qualquer 
jeito, melhor nem fazer.

•	 Evita ter que refazer procedimentos.

•	 Para não enfrentar julgamentos.

•	 Pois não tenho absolutamente nada a ganhar 
errando, pelo contrário, erros causam perda de 
tempo, dinheiro, etc.

•	 Evitar errar significa a satisfação do cliente e 
otimização de tempo, que eu posso usar para 
descansar ou pegar outro job.

•	 Obviamente, evito o erro. 

•	 Porque me cobro muito os acertos. 

•	 Para não ser excluída do definido como correto.

•	 Profissionalmente, a decisão depende da nossa 
informação ou tarefas executadas.

•	 Quero fazer o melhor possível.

•	 Há erros que temos de evitar.

•	 Para não precisar refazer ou para não gerar erro no 
passo seguinte ou tarefa de algum colega (quando 
as funções estão interligadas).

•	 Acho que por medo, quando é “valendo” 
(contexto real) parece que tem mais coisas em 
jogo. Mas sei que esse caminho de pensamento é 
péssimo para a criatividade.

•	 Não gosto quando eu mesmo erro.

•	 Para não gerar problemas.

•	 O meu erro impacta o meu paciente.

•	 Sempre busco evitar o erro, porque demanda 
tempo e trabalho ter que remediá-los.

•	 Porque eu sou paga para ser assertiva.

•	 Tento fazer o trabalho com excelência.

•	 Para evitar sofrimento e manter a  
consciência tranquila.

•	 Evito errar, justamente porque não sei as 
consequências geradas pelos meus erros, tanto para 
mim, como profissional, quanto para a empresa em 
que trabalho ou para os nossos clientes.

•	 Pela maturidade que tenho.

•	 Porque tenho a sensação de que a imagem  
do profissional fica comprometida no  
ambiente corporativo.

•	 Porque errar de propósito não tem sentido, acho 
que a meta é acertar.

•	 Para ser uma boa profissional.

•	 Evitar o erro é sempre a melhor forma de ser 
reconhecida como bom profissional.

•	 Eu faço todo o possível para evitar erros que possam 
me comprometer e comprometer a minha equipa. 

•	 Procuro exercer minha função infalivelmente. 

•	 Evito o erro para não prejudicar financeiramente  
a empresa.

•	 Busco obter uma execução perfeita de funções.

•	 Evito ser o centro das atenções, o erro não é bem 
visto na minha empresa.

•	 Busco evitar o erro sempre, pois não quero  
ser incompetente.

•	 Sou extremamente perfeccionista e errar não está 
no meu vocabulário enquanto uma palavra boa.

•	 Evito porque quero dar o “exemplo” a minha equipa.

•	 Acho que é de bom tom evitar errar, sempre  
que possível.

NÃO

•	 Por que acredito ser inevitável o erro.  
Somos humanos.

•	 Me dou o direito de errar para aprender. Claro que 
“seguro um pouco a mão” quando o público ao 
meu redor é muito reticente a erros.

•	 Erros podem te ajudar a evoluir. Qualquer tentativa 
de sucesso pode dar erro.

•	 No âmbito profissional faz parte o erro para 
aprender e evoluir.

	



98CICLO DO ERRO NA GESTÃO DE PROJETOS

ÀS	VEZES

•	 Alguns trabalhos necessitam de um planeamento 
maior, para evitar erros na hora da execução. Então 
diria que o planeamento seria minha forma de 
evitar o erro.

•	 Porque somos cobrados e nem sempre temos  
a liberdade de cometer um erro.

•	 Tento não pensar em evitar o erro, tento 
normalizá-lo dentro das minhas atividades.

•	 Eu acho que errar é humano e errar é importante 
para aprender. Mas acho que é diferente errar 
sabendo que estás errando do que errar porque 
achas que estás a fazer bem, mas depois percebes 
que não. Nesse sentido, gosto de errar porque é 
sinal que estou a aprender.

•	 Depende, se o contexto for aberto ao erro,  
eu não evito. Se não, eu tenho de me concentrar  
em não errar e isso condiciona negativamente  
a minha criatividade.
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Apêndice II – Entrevista com Fátima São Simão  
(responsável pelo Pólo das Indústrias Criativas da UPTEC)

Nome: Entrevista | Ciclo do Erro na Gestão de Projetos: Framework Ágil para inclusão do erro no Ciclo de 
Desenvolvimento do Produto. 
Descrição: Pequena entrevista que visa compor uma reflexão da dissertação, do ponto de vista empírico e 
especializado. As respostas são de uso exclusivo para sustentar a investigação. 
Suporte: Entrevista feita via Zoom, no dia 22 de junho de 2020 com duração de 01 hora e 30 minutos.
Entrevistada: Fátima São Simão 
Entrevistadora: Melissa Ferreira Costa

Transcrição:

M:	A	Fátima	acha	que	a	subjetividade	(os	pontos	de	impulso	e	ação	do	Ciclo	do	Erro),	é	atualmente	estimulada	nos	
ambientes	de	trabalho	ou	tem	alguns	de	que	ainda	não	aceitam	este	tipo	de	discussão?

FÁTIMA SÃO SIMÃO: Eu vou te dizer aquilo que acho honestamente: em teoria está em todo o lado, está nas políticas, está 
nas cabeças das direções, na prática, a conversa é outra. Por que, efetivamente, há um sistema ao qual nós responde-
mos, o nosso sistema (em Portugal) é ultra burocrático.
Na teoria sim, este tipo de estímulo e a promoção do erro é uma coisa muito falada, principalmente neste meio de empreen-
dedorismo, mas depois quando falhas és crucificado e és o empreendedor que falhou. É uma questão cultural também. 

M:	Como	a	Fátima	observa	a	relação	das	pessoas	com	o	erro	no	contexto	de	trabalho?	Existe	medo?

FÁTIMA SÃO SIMÃO: Há uma característica que as vezes se refere muito no campo de economia e psicologia onde tu tens 
sempre muitas pessoas que são atraídas pelo risco, outras são avessas ao risco e outras são neutras. Se tu tens atração 
pelo risco e tipicamente as pessoas das artes, cultura e criatividade, são bastante atraídas pelo risco curiosamente, 
tem a ver até com o próprio tipo de trabalho, se tu tiveres essa pré-disposição para experimentar coisas novas, isso 
não te intimida. Acho que ai já tem a ver com uma questão bastante individual, se calhar, faz falta estimular esta capa-
cidade e é isto que estávamos a falar a pouco: em teoria sim, todos adoramos o erro, mas na prática o erro é mais para 
uns do que para outros e de facto torna-se uma arte, a pessoa torna-se um métier ao usar o erro ao seu favor. 

M:	O	Ciclo	do	erro	é	exatamente	para	as	pessoas	aprenderem	a	usar	o	erro	para	uma	finalidade	“boa”.	

FÁTIMA SÃO SIMÃO: O Erro interessa quando for um erro de percalço, se o erro for persistente pode significar que tu não 
és capaz. Aliás, o erro é interessante e é fundamental, mas é preciso, de facto, perceber que tipo de erro estamos a 
referir. Ou seja, não seja um erro enquanto bloqueio, porque quando é um percalço, de facto pode representar uma 
quebra abrupta qualquer ou um insucesso, mas é possível se aprender a partir dele. Agora se é uma questão de persis-
tência, se calhar, tem a ver com outras questões que não necessariamente o acidente ou a possibilidade de errar, pode 
significar que não há mais possibilidade de aprendizagem. 

M:	Se	o	erro	só	é	bom	quando	associado	a	um	risco,	então	propor	um	erro	como	risco	é	viável	em	qualquer		
cenário	laboral?

FÁTIMA SÃO SIMÃO: É possível em determinadas organizações e há uma coisa que é muito contrária a essa possibilidade 
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que é a resposta a hierarquias muito rígidas, ou seja, o erro pode ser tolerável deste ponto de vista desde que não vá 
ameaçar as ditas hierarquias. Por outro lado, as hierarquias interessam e importam, por que as estruturas precisam 
de determinados níveis de responsabilidade para poderem funcionar. Acho que em organizações menores isso é mais 
possível (propor erro como risco) e isso é uma tendência muito grande, as equipas não crescerem demasiado justa-
mente para não terem hierarquias tão rígidas e poderem ter mais autonomia e assim os colaboradores podem arriscar 
mais, então a cultura do erro é mais bem aceite. Em tudo que sejam estruturas maiores e hierarquias mais calcinadas, 
isso é mais difícil de acontecer, porque os níveis de autonomia não são tão grandes. Mas mesmo nos cargos superio-
res, o dito erro não é totalmente possível, porque significaria abalar todas as hierarquias para baixo. O grau de liberda-
de, na prática, não é tão líquido.

M:	O	erro	teria	uma	relação	muito	íntima	com	a	liberdade?

FÁTIMA SÃO SIMÃO: Claro que sim. E aí volto um pouco ao ponto que comecei, isso é uma característica muito comum 
nos campos das artes e da cultura que há um grau de liberdade que te permite, por ser mais subjetivo e o facto de o 
valor associado não ser tão rígido, tão claro, a possibilidade de cometeres erros. E inclusivamente isto poder ser até 
bem visto, precisamente por não teres um referencial tão rígido e tão estanque e acho que acho que essa definição é 
fundamental para nos continuarmos a existir de uma forma minimamente interessante porque a partir do momento 
em que tu começas a colocar restrições e a limitar essa liberdade, o resultado disso é ficar tudo igual, tudo estandar-
dizado, que é muito pobre do ponto de vista estrutural e até emocional. Mas isso normalmente, pelo menos na minha 
experiência, está associada a graus de responsabilidade diferentes, sobretudo em organizações mais hierarquizadas e 
para poderes ter esse tipo de liberdade tens de assumir um nível de responsabilidade maior, tens de estar pronto para 
responder pela responsabilidade do que esse erro pode implicar.

M:	Um	dos	objetivos	desse	projeto	é	enquadrar	o	Ciclo	do	Erro	como	um	framework	ágil,	ou	seja,	ele	obedece	os	
valores	e	princípios	da	metodologia	Agile.	O	Erro	então	só	pode	ser	aplicado	em	estruturas	com	esta	metodologia?

FÁTIMA SÃO SIMÃO: Eu acho que não, porque a metodologia Agile é só uma metodologia, do ponto de vista prático, todas 
as empresas acabam por enfrentar problemas equiparáveis ou equivalentes, por que estamos sempre a falar de grupo 
de pessoas que se organizam para um determinado objetivo. A metodologia Agile é funciona quase como um incen-
tivo a que se promovam mais essa cultura de risco e de valorizar as pessoas, mas também temos outro problema, há 
uma cultura de individualismo contraditória com essa vontade de estimular o erro. Por exemplo, um dos valores da 
metodologia Agile fala sobre a colaboração com o cliente… Não é colaboração, independente da relação que tenhas 
com o teu cliente, é o teu cliente, há um serviço que tens de lhe prestar. Ele tem uma expectativa, então a colaboração 
nunca é ao mesmo nível e há uma resposta que é preciso dar. A metodologia Agile, ao meu ponto de vista, tem algu-
mas fragilidades, nomeadamente nessa questão do individualismo interno, por exemplo o erro é muito mais bem aco-
modado se tu não sentires isolado dentro de uma equipa e se não estiveres a competir pelo reconhecimento do teu 
desempenho individual, uma das coisas extraordinárias que fui aprendendo ao longo da minha vida profissional é que 
o trabalho de equipa quando corre bem, quando encontras pessoas com que te relacionas e trabalhas bem, te permite 
precisamente essa capacidade de encaixar o erro e alguém responde por cima de ti e há uma espécie de coordenação 
natural que se vai criando, as pessoas vão crescendo juntas na organização, que é de facto o que permite que exista 
uma cultura do erro verdadeiramente, por que te sentes seguro. É como aquela coisa no teatro, se caíres o teu colega 
te apanha. Portanto acho que muito mais que a metodologia, é a questão do trabalho de equipa e permitir às equipas 
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que criem relações, o grau de coletividade, o sentimento de que todos estão a trabalhar para o mesmo propósito. 
M:	O	erro	se	relacionaria	então	com,	além	da	liberdade,	a	segurança	do	ambiente	que	esse	ambiente	essas		
pessoas	podem	prover?	

FÁTIMA SÃO SIMÃO: Sim, e aí voltando a questão do trabalho, uma das características mais comuns do trabalho cultural e 
não só, tem muito a ver com a questão do individualismo, é a incerteza, as pessoas não sabem quanto tempo vão ficar 
nas organização, não sabem se os seus contratos vão ser renovados, as pessoas sequer sabem se vão ter um contrato, 
portanto isso não permite à estrutura nenhuma a formar as tais equipas vencedoras, que se relacionam e que leva 
tempo a construir. A incerteza e insegurança a nível de futuro e se tu tiveres receio que um erro possa por em causa a 
tua subsistência, não vais querer cometê-lo. 

M:	Qual	seria	os	pontos	que	possibilita	ter	uma	cultura	laboral	onde	permita	a	inserção	de	um	ciclo	que	inclua	a		
palavra	erro	como	promoção	de	solução?	Seria	então	a	exclusão	dessa	insegurança?

FÁTIMA SÃO SIMÃO: Eu acho que sim, acima de tudo a questão da precariedade e incerteza são terríveis, enquanto não 
houver uma revisão estrutural do que que é o trabalho hoje em dia, do que queremos do trabalhador hoje em dia e de 
quem são os trabalhadores, enquanto forem meros recursos humanos “objetificados”.

M:	Na	dissertação	é	falado	um	pouco	sobre	o	Taylorismo,	que	diz	muito	sobre	o	homem	económico	onde	as	pessoas	
só	são	motivadas	a	trabalhar	para	obter	uma	subsistência	económica	e	aquisição.	A	Fátima	acha	que,	com	toda	essa	
evolução	do	mercado	de	trabalho	e	das	formas	de	trabalho…	Na	verdade,	não	houve	evolução	nenhuma?	Voltamos	
a	estaca	zero?

FÁTIMA SÃO SIMÃO: Não quero desiludir, mas acho que fomos para uma zona pior. (risos) As teorias de trabalho no sector 
cultural dizem que os artistas veem o trabalho como uma coisa positiva, ao contrário destas teorias (taylorismo, fordis-
mo …) que viam o trabalho como uma coisa negativa que era para que tu tenhas meios de subsistir e tenham momen-
tos de lazer. Por exemplo, os trabalhadores do campo artístico não veem assim, até misturam muito a vida pessoal e 
profissional. Esse tipo racional, começou a ser muito adotado nos meios empresariais e não é absolutamente natural 
e é até um pouco perverso, por que misturar a vida pessoal e a vida profissional não significa que o teu staff tenha de 
saber o que tu fazes aos finais de semana mas de repente, passou a ter isso: tu tens de ter o teu chefe no teu Facebook 
se não estás a esconder alguma coisa. Isto é altamente perverso, por que as pessoas não têm de estar a disposição e 
misturar a vida pessoal e a vida profissional faz todo sentido na medida que cada um quer, e não como sistema. Obvia-
mente que não há interesse nenhum em voltarmos ao taylorismo ou fordismo e estarmos todos em cadeia de produ-
ção, agora este extremo em que caímos nestes últimos anos não é um lugar digno que o ser humano deve estar, por 
que passamos muito tempo a trabalhar e acho que a lei é muito lenta a acompanhar as evoluções históricas e tecnoló-
gicas, ela não teve tempo de acomodar essas mudanças e por outro lado tem grandíssimos interesses económicos. De 
repente, pagam barato e controlam a vida dos trabalhadores na totalidade. E efetivamente essa questão do erro como 
um elemento importante do trabalho é fundamental pensar nela, mas é preciso ter condições para que ela aconteça. 
Eu preciso ter alguma segurança porque se eu pensar num empreendedor é uma coisa, agora se eu pensar em alguém 
que não é empreendedor e quer simplesmente fazer parte de um conjunto que cumpra um objetivo que para ele é 
importante, se não tiver um mínimo de segurança não tem condições de errar.
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M:	Temos	então	dois	lados,	o	erro	condenável	e	o	erro	“aplaudível”	…

FÁTIMA SÃO SIMÃO: A questão é, por que prisma que está a olhar o erro? Pelo prisma do empreendedor que cometeu o 
erro e teve a oportunidade de “dar a volta” ou pelo prisma da startup? A quem é que nós estamos a permitir errar, 
é para o individuo ou para o coletivo? É muito importante a satisfação individual, mas deve haver cuidado quando a 
mesma compromete o coletivo. 
Essa questão é interessante, mas delicada por ter muitos pontos de vista e a perspetiva que é muito vendida e promo-
vida atualmente é de que o erro deve ser motivado, mas, pelo meio (do percurso) há uma série de trabalhadores que 
foram comprometidos, que acreditaram no projeto também e acabaram sendo prejudicados. Isso talvez os desestimu-
lem. E é sempre nesta questão do individualismo e da segurança, pode correr bem, pode correr mal. Errar é difícil. E 
acho que fazes bem em referir a questão do framework, mas que este leve em consideração o contexto em que está 
inserido e onde vai ser trabalhado.
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Apêndice III – Entrevista com Clara Gonçalves  
(antiga Diretora Executiva do UPTEC)

Nome: Entrevista | Ciclo do Erro na Gestão de Projetos: Framework Ágil para inclusão do erro no Ciclo de 
Desenvolvimento do Produto. 
Descrição: Pequena entrevista que visa compor uma reflexão da dissertação, do ponto de vista empírico e 
especializado. As respostas são de uso exclusivo para sustentar a investigação. 
Suporte: Entrevista feita via Zoom, no dia 09 de julho de 2020 com duração de 01 hora e 30 minutos.
Entrevistada: Clara Gonçalves
Entrevistadora: Melissa Ferreira Costa

Transcrição:

M:	Qual	seria	a	primeira	perceção	da	Clara	com	este	framework?

CLARA GONÇALVES: Isto é muito pertinente e acho que estás a perguntar para pessoa certa essa questão do erro por que 
foi uma coisa que eu pensei muito, que é o medo de errar e há pessoas que têm um problema muito grande com o 
erro e esses problemas podem ter a ver com fatores intrínsecos e extrínsecos e dou-te um exemplo de cada. Um  
extrínseco pode ter a ver com a religião que influencia imenso a forma como nós encaramos o erro como uma fatalida-
de, algo que é impensável para nós cometer ou é algo que faz parte de um processo evolutivo, daquilo que é um pro-
cesso de aprendizagem. E essas duas referências são aquelas com as quais ao longo destes anos todos eu mais olhei, 
que são as características intrínsecas, das pessoas que estão à minha frente, do ser humano como um interveniente na 
sociedade e depois tudo aquilo que é externo e como é que ele pode eventualmente ser modulado de forma a trazer 
este modelo para dentro de um framework que não seja única e exclusivamente aplicado ou na América do Norte, 
ou na América do Sul, ou então no continente asiático ou então na Austrália ou Europa, onde de facto a forma como 
as pessoas vivem e encaram o erro é totalmente diferente. Então quais são as sociedades que menos têm aversão ao 
erro? E o que essas sociedades são hoje em dia? São aquelas que são mais evoluídas? São aquelas que são mais tec-
nológicas ou desenvolvem mais produtos inovadores? E isto prende-se com o pensamento crítico e com o desenvol-
vimento do mesmo, que é transversal a todo os seres humanos e que é trabalhado de forma totalmente diferente, ou 
seja, estimulado. Eu acredito piamente que quanto mais novos nós somos e quanto mais o pensamento crítico nos é 
incutido, mais aptos nós vamos estar a analisar e ponderar errar e melhorar em cima, incrementar e há várias formas 
de trabalhar o pensamento crítico, desde que o ser humano nasce e acredito que a forma com que o trabalhamos 
é determinante na sociedade no presente e no futuro. O ser humano é preguiçoso naturalmente, vamos buscar um 
exemplo interessante: as fake news. Quando tu pensas em fake news, tu lês e o teu pensamento e, em consequência o 
teu espírito, crítico está muito mais trabalhado do que a generalidade das pessoas e agora, se olharmos para o mundo 
isto é mais flagrante por que é mais fácil acreditar o que está a frente do que questionar. 
 
Pegar na palavra erro, para nós judaico-cristãos é algo que é altamente pejorativo, muito negativo, nós temos a vida 
inteira para fugir do erro, pois nós vamos ser punidos e ter que nos confessar e isto é algo que está no nosso subcons-
ciente mesmo que nós não praticamos (a religião) ou seja, pode não ser do nosso léxico atual mas está na nossa me-
mória genética e, quando tu passas para uma sociedade com outra vocação religiosa que permeia o trabalho, no caso 
da religião protestante, podes ver que os mercados anglo-saxônicos são aqueles que mais tem posicionamento no 
mundo, são aqueles que mais inovação trazem, por que aquilo que é permeado é o trabalho, é o esforço.  
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É engraçado que estou a falar em premiar o esforço e castigar o erro, são duas coisas antagónicas mas que acho que 
são absolutamente determinantes para a evolução das sociedades e evolução da capacidade que o ser humano tem 
em pensar criticamente e de assumir que este pensamento crítico vai ajudá-lo a vida inteira a errar e a iterar em cima 
do erro de forma a chegar a alguma coisa construtiva. 
 
Houve uma mudança por conta da crise económica que transformou a vida das pessoas que precisam se “safar na 
vida”, no fim das contas tudo se resume àquilo que é a nossa sobrevivência, portanto é aí que houve o processo de 
mudança e o que nós vemos hoje em dia é uma diferença monstruosa entre o status quo das pessoas que ainda “man-
dam”, que não mudam (e nem precisam) e as pessoas que podem criar redes que permitem fazer contra vapor a tudo 
isto. A balança ainda está mais pesada para o lado do status quo, mas acho que a sociedade vai mudar e o mundo 
vai mudar. E a questão da religião vai deixar de fazer sentido, esta carga genética vai deixar de fazer sentido, por que 
os hábitos mudam e quando eles mudam, a cultura muda ou vice-versa. E há um processo de evolução e acho que 
estamos nessa fase e ela é muito dolorosa e, se calhar, é aquela que nos traz mais esperança. Então resumindo e bara-
lhando, é muito importante errar, é muito importante ter a consciência que se erra e é muito importante melhorar em 
cima daquilo que é o erro que nós assumimos, nós enquanto pessoas, organizações, Estados, governos... é fundamen-
tal, porque é um passo para uma futura e possível evolução. 
 
M:	Esta	fase	dolorosa	é	então	o	pulo	da	Terceira	Revolução	Industrial,	do	modo	que	estamos	acostumados	a	fazer	as	
coisas,	para	uma	Quarta	Revolução	Industrial.	Já	dizia	o	presidente	do	Fórum	Económico	Mundial	que	esta	Quarta	
Revolução	Industrial	vai	mostrar	que,	apesar	do	medo	da	robotização,	as	pessoas	devem	“ser	humanas”.	Portanto,	
ser	humano	é	mais	importante	do	que	nunca	para	uma	evolução.	A	Clara	acha	que	a	perceção	das	subjetividades	
(pontos	de	impulso	e	ação	do	Ciclo	do	Erro)	precisa	ser	mais	massivamente	discutidos	nas	culturas	laborais?
 

CLARA GONÇALVES: Claramente que sim, vou dar-te um exemplo: o que é daqui a 10 anos um médico? Por que há mi-
lhares de milhões de tecnologias que os apoiam e auxiliam e hoje em dia, com a inteligência artificial, deepminding 
e computação quântica, mas se nós olharmos para isto, não haverá médicos, haverá máquinas. É muito interessante 
a evolução da tecnologia e a substituição que o homem fez de determinadas tarefas por tecnologia, mas ao mesmo 
tempo, onde é que o médico tem de existir naquilo que é a sua formação? Onde é que nós podemos privilegiar o 
bem-estar da sociedade? Nas relações, na forma como nós tratamos e falamos com os doentes, na forma como nós 
humanizamos a dor. E isto levanta todas a questão da capacidade que nós temos em estimular o nosso cérebro para 
podemos nos relacionar e ter estas competências. E aí, o meu ponto de vista, a tecnologia é muito interessante, os 
computadores são muito interessantes, mas nunca na vida vão substituir os seus criadores. Mas nós temos de ser in-
teligentes para superar estas barreiras. Portanto se nós tivermos em consideração que a coisa mais importante para 
os próximos vinte anos é estimular as pessoas e injetar dinheiro aí, que é a educação, tenho a certeza que estaremos 
muito diferentes, e se calhar, muito melhores. 
 
M:	A	Clara	diz	em	estimular	as	pessoas,	ou	seja,	investir	no	individual.	Acha	que	precisamos	também	estimular	o	
conjunto,	a	fim	de	criar	uma	cultura?
 

CLARA GONÇALVES: Eu acho que é perigoso na nossa sociedade uma cultura do erro: tu consegues e já trabalhas uma cul-
tura do erro em um laboratório que faz investigação, por exemplo, pois a pessoa tem a consciência que vai errar e vai 
aprender e evoluir. Quando tu tens, por outro lado e talvez a maior parte da realidade mundial, uma economia indus-
trial baseada em mão-de-obra barata, o que tu fazes com o sistema de melhoria contínua? Pois a cultura do erro é um 
sistema de melhoria contínua, tu erras, aprendes e andas mais um degrau. E isto é muito interessante quando falas em 
Agile e em comunidades developer.
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Tens que olhar e perceber que tens mundos muito diferentes e como é que tu generalizas a cultura do erro de for-
ma a transformar em uma metodologia que seja aplicável de forma transversal a todos os sectores de atividade ou a 
sociedade como um todo, pois tu não tens ainda uma sociedade preparada, na sua abrangência total, para perceber 
que o erro é um processo de interação. Uma vez, um primo meu, professor em um bairro numa zona industrial muito 
forte, e ele disse-me que perguntou aos alunos dele, do nono ano, quatorze, quinze anos, o que eles querem “ser” 
quando crescer e nenhum deles soube responder. Houve apenas um menino que disse que queria “botar cola como o 
pai” (trabalhar como sapateiro) ... e agora, como tu ensinas a cultura do erro e eu sei que temos que evoluir sempre, 
a essa criança? Quanto mais conhecimento tu tens e mais pluridisciplinar ele é, mais a sociedade evolui e se transfor-
ma, o Renascimento é um exemplo incrível disto e é por nichos que o mundo evolui. Agora, quando nós fazemos um 
framework, nós queremos fazer algo que seja aplicável ao todo, um algoritmo. Quando desenvolvemos um framework, 
baseado em metodologias Ágeis para usar a cultura do erro como processo de aprendizagem, como que se consegue 
fazer um modelo transversal a todos os níveis da sociedade? 
 
M:	Na	dissertação,	eu	faço	uma	comparação	a	nível	de	funcionamento,	com	o	framework	Scrum.	A	Clara	acha	que	o	
mesmo	é	um	algoritmo	que	faz	uma	nivelação	de	forma	justa	para	a	sociedade	em	geral?	
 
CLARA GONÇALVES: Não sei se funciona de uma forma justa para a sociedade, sei que funciona de forma muito eficaz, pro-
vavelmente é aquela metodologia que te permite gerir um projeto com maior grau de eficácia. Porém não é aplicável a 
tudo, há muita gente que está a tentar, mas não consegue implementar.

As metodologias (Agile) foram desenvolvidas por engenheiros de software, portanto os developers, para mim, são 
as pessoas mais criativas quando são estimuladas e quando são bons, de facto. E trabalham muito bem em grupo, 
conseguem dividir bem as tarefas e acho que a Engenharia dá essa capacidade. Mas tens que pensar, ao mesmo 
tempo, como é que desenvolves os problemas e eu acho que a ciência que melhor trabalha o pensamento crítico é 
a arquitetura porque tem estes dois lados, o lado da função e da metodologia e depois tem o lado criativo que se 
juntam em soluções, na maior parte das vezes, muito complexas que exigem um grau de abstração e de criativida-
de muito grandes. É muito difícil falar do erro, pois o erro deriva em tudo isto e provavelmente o framework que 
estás a desenvolver tem muito a ver com estas questões da evolução da economia, da sociedade, da tecnologia, do 
mundo, da equidade.

M:	Na	dissertação	é	falado	sobre	o	Taylorismo,	sobre	esta	questão	do	homem	económico	onde	as	pessoas	só	são	
motivadas	a	trabalhar	para	obter	uma	subsistência	económica	e	aquisição.	O	mercado	de	trabalho	e	das	formas	de	
trabalhar	o	ofício	evoluíram	de	alguma	forma	ou	ainda	não?

CLARA GONÇALVES: Evoluíram, claramente. E acho que evoluíram muito nos últimos vinte, trinta anos e forçosamente por 
causa da evolução da tecnologia e por causa do grande passo que foi dado a nível científico, de investigação e a nível 
da transposição desta investigação para o mercado. Houve aqui uma mudança de paradigma muito grande, acho que 
há um fenómeno interessante que é a globalização e a competição dos mercados que está a mudar constantemente e 
que agora com esta passagem para esta Quarta Revolução Industrial ainda vai ser ainda mais diferente. 
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Apêndice IV – Entrevista com Ademar Aguiar 
(engenheiro de Software na FEUP e investigador na INESCTEC)  

Nome: Entrevista | Ciclo do Erro na Gestão de Projetos: Framework Ágil para inclusão do erro no Ciclo de 
Desenvolvimento do Produto. 
Descrição: Pequena entrevista que visa compor uma reflexão da dissertação, do ponto de vista empírico e 
especializado. As respostas são de uso exclusivo para sustentar a investigação. 
Suporte: Entrevista feita via Zoom, no dia 22 de julho de 2020 com duração de 01 hora e 40 minutos.
Entrevistado: Ademar Aguiar
Entrevistadora: Melissa Ferreira Costa

Transcrição:

M:	Qual	seria	a	primeira	perceção	do	Ademar	com	este	framework?

ADEMAR AGUIAR: Eu vejo um framework interessante e já percebi que há pontos de contacto entre coisas que eu faço e 
coisas que vejo outras pessoas fazerem e isto significa que existe contacto com vários tipos de pessoas que eu conhe-
ço, mas em que contexto em que queres aplicar isto? Eu percebi que era no contexto específico, para que tipos de 
pessoas é que tens em vista este framework?

M:	O	Ademar	acha	que	um	framework	que	fala	sobre	a	inclusão	do	erro	pode	ser	aplicado	em	qualquer	ambiente/
contexto	de	trabalho?

ADEMAR AGUIAR: Não. Há contextos que não admitem o erro, por exemplo, aeronáutica: um avião, há muito espaço cria-
tivo mas o processo global não admite o erro e portanto há um medo muito grande do erro aparecer e o que se faz é 
criar a “ansiedade” em toda a gente para que se consiga antecipar o erro, toda a gente fica a pensar em erros possíveis 
que pode acontecer e o pensar nisso cria tamanho stress, ansiedade e tamanha atividade em tentar perceber onde 
está o erro que não se vê que faz com que o erro depois, quando acontece, acontece antes de o avião levantar voo. 
Há situações em que o erro não é nada tolerável e, portanto, penso eu que o teu framework faz sentido para situações 
em que o erro não tenha grande problema se acontecer. Agora, o que tem acontecido cada vez mais no mundo, é por 
exemplo o SpaceX, por exemplo, do Elon Musk em que ele trabalha com o erro de uma forma simulada. Enquanto que 
a Nasa para fazer os foguetões anteriores tinha que testar e quando fosse levantar vôo não podia errar, ele (Elon Musk) 
ao invés de fazer isto, por que o mundo evoluiu com computadores, simuladores, com a realidade digital no mercado 
e modelos digitais, ao invés de errar lançando o satélite, ele tem simuladores que o que erra é em um programa de 
computador, e portanto não perde dinheiro. Ao invés de investir no real, físico, ele investe em construir real, mas digi-
tal, e o digital se partir não tem problema nenhum... ninguém morreu, não se perdeu materiais. O que tem acontecido 
no mundo, de facto, é que a tolerância ao erro, mesmo em indústrias como o SpaceX é maior porque não erramos no 
mesmo contexto, não erramos num contexto real e sim, num contexto virtual e isto faz com que cada vez mais ativida-
des estejam a perseguir frameworks de trabalho em que o erro não é problema e, portanto, errar para aprender come-
ça a ser uma prática cada vez melhor e está cada vez mais instalado, mesmo na indústria. 

Voltando a tua pergunta, este teu framework é cada vez mais útil em cada vez mais áreas, mas mesmo assim, há que 
pôr um contexto de aplicabilidade. Se o erro ocorrer em uma situação real, não é aceitável... Por exemplo, a medicina: 
por que é que não descobriram a vacina ainda? Por que o que funciona para ti pode ser diferente do que funciona para 
mim. O erro em administrar uma vacina é muito grande, a pessoa pode morrer e há situações em que não se consegue 
testar em digital... esta é uma delas. O ser humano não conseguiu ainda criar uma réplica em software do ser huma-
no... ainda bem (risos).
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M:	O	meio	digital	é	muito	mais	reversível...

ADEMAR AGUIAR: Exatamente, e a noção de poder dar um passo reversível é cada vez mais importante. Na procura de 
uma solução em que eu sei que vou errar, é muito importante que o impacto do erro seja reversível, isto é, se eu vou 
lançar o “rocket” e ele explodir só será reversível lançado digitalmente. Quando tu tens situações em que pequenos 
erros podem ser reversíveis, está tudo bem, porque podes explorar, experimentar e etc.

M:	Portanto,	a	cultura	do	erro	tem	de	ser	recortada	em	certos	contextos.	O	Ademar	acredita	que	uma	cultura	do	erro	
só	consegue	ser	estimulada	em	contextos	laborais	onde	se	prega	o	mindset	ágil	ou	não?

ADEMAR AGUIAR: O Agile, antes de ser software, veio da cultura japonesa, da simplificação, do lean e há vários aspetos 
que o Agile foi buscar que já estava a ser aplicado noutros contextos e trouxe para uma realidade em que o erro ainda 
era mais fácil de refazer. O Agile vem do Toyota Production System onde se queria inovar mais rapidamente sem gran-
des custos, porque a indústria de automóveis japonesa estava em crise face à americana. Portanto, o Agile em si é um 
termo muito conotado para o software, mas está cada vez mais a servir para outros contextos, mas nem sempre se 
chama Agile... o termo em gestão de projetos por exemplo, se chama planeamento ou projetos adaptativos.

M:	E	acha	que	a	gênese	de	uma	cultura	do	erro	é	adaptativa?

ADEMAR AGUIAR: Sim, está em nossa natureza. Nós, espécie e tudo o que está na natureza, evoluímos à custa do erro e 
uns sobrevivem e outros não. 

M:	O	Ademar	acredita	que	as	pessoas	são	resistentes	ao	erro?

ADEMAR AGUIAR: Sim, isto é muito subjetivo como é óbvio, mas acho que a palavra erro tem muita conotação negativa, 
mas tem cada vez menos esta conotação. E eu acho engraçado a teu framework chamar “do erro” porque por um lado, 
parece que o framework vai ajudar, portanto uma ferramenta positiva, mas o erro é negativo... dá este antagonismo 
que acho que é bastante interessante, porque cria curiosidade. E se recuares, tudo que é vida é baseado no erro, por 
exemplo, nós em segundos reagimos a um vírus que vem no ar, de repente o nosso organismo sente-se atacado - há ali 
qualquer coisa errada - e ele dispara montes de variantes possíveis atacantes (anticorpos) para aquele inimigo, aquele 
erro e algumas destas variantes morrem, são respostas erradas e outras mantém-se e ficam em gerações, nós temos 
anticorpos que passaram das gerações anteriores... portanto, tudo o que é vivo baseia-se em muita experimentação. 
Portanto acho muito interessante o teu framework, mas para aplicar num contexto real, teria de simplificar a explica-
ção... não vais explicar a lei da vida às pessoas, é muito filosófico. (risos)

Eu fiz Engenharia Eletrotécnica e uma das coisas que aprendemos é que, em tudo o que é sistema, existe uma adapta-
ção e temos que pensar em sistemas que reagem ao erro e quase todos os sistemas que tu gostas, foram desenhados, 
concebidos e projetados para responderem a situações diferentes do ideal. Por isso, com a cabeça de Engenheiro eu 
acabo por ver o framework do erro como um sistema em que estamos a gerir o comportamento das pessoas, ou seja, 
queremos que a pessoa consiga ver o erro, reflita e consiga ter uma ideia de como resolver este erro. Este processo 
reflexivo e adaptativo tem que ser incutido nas pessoas em algumas situações de trabalho. 

M:	Para	compor	o	Ciclo	do	Erro	foi	usado	muito	do	pensamento	cartesiano	e	kantiano...

ADEMAR AGUIAR: Eu gosto muito dessa dualidade do empirismo e cartesiano, porque em tudo é assim, nós pensamos empí-
rico e depois adaptamos cartesiano e vice-versa. A parte cartesiana do Scrum, por exemplo, é “tem que estar pronto em 
duas semanas” e a parte mais empírica são “o que tem para fazer”, as definições e isto cria um harmónico entre ideias, 
se forem só ideias nada fica pronto a tempo e se começares logo a construir coisas sem gerar ideias, vais ter muita coisa 
pronta, mas vai ser errado ou nada funcionar, se calhar... a metáfora que costumo passar é dos cristais: se cristalizar muito 
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rápido, ficam feios. Se cristalizar muito lento, nunca temos os cristais. Há uma velocidade ideal de cristalização em que 
eles ficam perfeitos, um sweet spot. Eu vejo sempre esta dualidade do cartesiano e do kanticismo como duas molas mui-
to importantes da mesma realidade para conseguires chegar mais depressa a soluções boas e rápidas. 

M:	O	Ademar	diria	então	que	essa	dualidade	é	necessária	para	a	criação	de	todo	framework?

ADEMAR AGUIAR: Sim. É obrigatório. Um exemplo é o iron triangle41, que no Agile fechamos algumas variáveis: os recur-
sos, a qualidade e o tempo, só temos uma variável aberta, o âmbito. E ao fazer isto, estimulas a criatividade e ao mes-
mo tempo, garante a entrega. O Ágil tem muito a ver com essa dualidade, se fecharmos muito voltamos ao Waterfall e 
se for muito aberto, pode não ser nada - se for muito empírico é pouco eficiente. 

M:	A	criatividade	só	é	possível	então	dentro	destas	“paredes”?

ADEMAR AGUIAR: A criatividade é uma ferramenta superimportante para conseguir encontrar soluções melhores e mais 
rápidas, dentro desses condicionamentos, destas “paredes”. O ponto de vista do raciocínio humano é introspeção e 
reflexão para conseguir se auto-programar.

M:	E	fazendo	um	recorte	nas	indústrias	criativas	(estúdios,	agências,	etc):	o	Ademar	acha	que	a	subjetividade	(os	
pontos	de	impulso	e	ação	do	Ciclo	do	Erro)	é	atualmente	estimulada	nestas	indústrias?

ADEMAR AGUIAR: Depende do “C-level” (CEO, CFO, etc) Eu considero que uma pessoa num cargo superior numa ativida-
de de uma indústria criativa tem que ter a consciência de que se condicionar demais a pessoa, o profissional vai ter 
maus resultados e se condicionar de menos também não vai ter resultados. Se quer ter resultados em um ano tem que 
haver algumas condicionantes à criatividade, mas essas condicionantes não podem fazer o profissional “não-criar”, 
portanto, há ali uma dose certa de afinação. Essa porção de afinação, criatividade e rigidez, tem a ver com a indústria 
em que estás, tem a ver com a cultura da organização e com a personalidade da pessoa e isto não é fácil. Como que as 
pessoas então fazem? (para encontrar esta afinação) Por exemplo, no Agile, nós obrigamos haver uma parte do horário 
que é comum, podes trabalhar onde quiseres, quando quiseres, mas 25% do horário tem que ser comum... estamos 
agora a ver as empresas, todas a fazer teletrabalho, a funcionar perfeito, todos a trabalhar de casa, fazer festinhas ao 
gato, ficar com a família, vai a piscina, mas a liberdade não é total.

	(Na data da apresentação da presente dissertação, estamos a passar pela pandemia do Covid-19 e muitas pessoas 
estão a trabalhar em regime de teletrabalho)		
M: Neste	ponto	do	teletrabalho,	o	Ademar	acha	que	esta	adversidade	que	estamos	vivendo	proporcionou	uma	opor-
tunidade	para	as	pessoas	refletirem	sobre	o	erro,	sobre	a	não-aceitação	do	erro?

ADEMAR AGUIAR: As pessoas têm níveis de conforto diferentes face às adversidades, aos problemas. O que acho que 
mudou agora, relativamente a isto, foi que os níveis de conforto de algumas pessoas estavam exagerados e o que acho 
que mudou mesmo foi os níveis de tolerância de algumas pessoas foi ajustado para níveis mais realistas e o que acho 
engraçado é que até soube bem. Imagina que a pandemia amanhã acaba, há pessoas que vão detestar voltar às práti-
cas. E tem a ver com a criticidade também pois há um nível a partir do qual, não faz sentido, por exemplo, nesta coisa 
de todo mundo trabalhar de casa, as pessoas a trabalhavam todo o dia e toda a noite e não pode ser... há questões de 
limites. Portanto, estes ajustes todos têm limites e estes limites foram ajustados e acho que as pessoas aprenderam 
que os limites que tinham anteriormente, querem eles fossem altos ou baixos, agora estão diferentes.  

41 Ver Figura 3 – A zona de vantagem entre Waterfal e Agile (tradução livre) - Gráfico adaptado de “Lean & Agile Goldilocks Zone”.  
(D. F. Frico s.d. p.11)
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Nós encontramos novos pontos de funcionamento, melhores ainda, como se fossemos um rádio e o botão do rádio 
são os níveis de conforto: eu achava que se rodasse mais o botão, não iria aguentar. Voltamos novamente na questão 
da adaptação. E este é o mecanismo da vida, a adaptação.

Na	dissertação	é	falado	sobre	o	Taylorismo,	sobre	esta	questão	do	homem	económico	onde	as	pessoas	só	são	mo-
tivadas	a	trabalhar	para	obter	uma	subsistência	económica	e	aquisição.	O	mercado	de	trabalho	e	as	formas	de	se	
pensar	o	trabalhar	evoluíram	de	alguma	forma	ou	não?

ADEMAR AGUIAR: Acho que houve evolução, claramente que houve. Há mais a fazer, isto é, a sociedade toda não está no 
ponto que acho ideal. Mas por exemplo, por causa da pandemia, as formas de trabalho que hoje são aceitáveis para 
algumas atividades está mais perto do que acho ser um bom funcionamento. Por exemplo, no Canadá e países em que 
têm muitos quilómetros entre mim e o vizinho, estas formas (de teletrabalho) já se faziam, eles não iam lá (nos escri-
tórios), ou quando está a nevar no Inverno, tens três metros de neve à porta de casa, portanto, dependendo da cultura 
do país, já havia métodos diferentes de trabalho. Acho que as pessoas encontraram novas formas de trabalhar.
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Apêndice V – Entrevista com Mike Sousa  
(mestre em Engenharia de Software, especialista e Agile coach)

Nome: Entrevista | Ciclo do Erro na Gestão de Projetos: Framework Ágil para inclusão do erro no Ciclo de 
Desenvolvimento do Produto. 
Descrição: Pequena entrevista que visa compor uma reflexão da dissertação, do ponto de vista empírico e 
especializado. As respostas são de uso exclusivo para sustentar a investigação. 
Suporte: Entrevista feita via Zoom, no dia 11 de agosto de 2020 com duração de 01 hora e 20 minutos.
Entrevistado: Mike Sousa
Entrevistadora: Melissa Ferreira Costa

Transcrição:

M:	Qual	seria	a	primeira	perceção	do	Mike	com	este	framework?

Mike Sousa: É interessante mas talvez o que me custa mais a encaixar uma coisa na outra é a procrastinação e a deixa, 
pelo menos quando li fiquei com alguma dificuldade de relacionar, mas depois analisando os dois ciclos em separado e 
percebendo que a deixa é um motivo, o trigger (gatilho), mesmo o que faz acontecer e a procrastinação é o oposto, faz 
com que eu não queira fazer nada, mas depois, no conceito percebi que a procrastinação não deixa de ser o início que 
leva ao erro, através da criatividade. O Ciclo do Erro, mesmo sem ter essas variações todas42 e se tu tiveres um mindset 
Agile na empresa, uma atitude onde falhar não seja visto como mal, mas sim como o natural do ciclo do crescimento, 
eu tenho de falhar para aprender, funciona. 

Se tu pensares em uma perspetiva de comercialização deste framework, as palavras podem ter que ser alteradas para 
se tornarem palavras mais apetecíveis no mercado e para as empresas não porem o pé atrás, como por exemplo “ah, 
nós não fazemos procrastinação, nós estamos sempre a trabalhar”... então ali teria de ser substituída, para ser comer-
cial, por necessidade, por que na realidade, não é a ideia nunca que faz com que se faça alguma coisa, quando se tens 
uma ideia, tens antes uma motivação e essa motivação vem da tal deixa, do tal trigger. Uma palavra como procrasti-
nação é negativa e a implementação disto pode ser mais difícil porque as pessoas resistem a aceitarem que fazem pro-
crastinação: todas fazem, mas as pessoas não aceitam porque, é como ser malandro, e ser malandro em Portugal, no 
mercado de trabalho, é uma coisa vista como algo muito mal. Portanto, na perspetiva comercial, possivelmente requer 
um ajuste de palavras, mas no conceitos, eu acho que está lá, que é a tal procrastinação, o momento que estou a resis-
tir a fazer algo porque ainda não há algo para fazer, ou não sei o que fazer, ou ainda não senti a necessidade e quando 
esse motivo surge, se eu tenho curiosidade, este trigger leva-me a experimentar e a experimentação pode levar ao 
erro ou não, levando ao erro, sem dúvida que a questão da persistência faz sentido... mas outra vez, é tudo uma ques-
tão de palavras. Se calhar, há uma empresa que lê a persistência como uma palavra certa, outra que vai ler de forma 
diferente. A implementação disto pode sempre originar que as palavras sejam substituídas por outras que façam mais 
sentido para aquele caso, apesar de as palavras terem o mesmo valor. Na minha opinião, esta é a única parte do Ciclo 
do Erro que pode ser mais complicado de implementar, por que as pessoas resistem às palavras, mas de resto, o con-
ceito, acho que está superinteressante. 

42  Ver Figura 15 - O Ciclo do Erro e possíveis variações de ordenação
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M:	O	Mike	acha	que	este	framework	pode	funcionar	somente	em	uma	empresa	onde	há	o	mindset	Agile	incutido?

Mike Sousa: Não, eu acho que em uma empresa onde há o mindset Agile acho que este Ciclo do Erro já está lá metido 
e eventualmente quando as pessoas olharem para isto pensem “ah ok, nós já fazemos isto”, se tiverem mesmo o 
mindset Agile. Se eu pensar numa empresa extremamente tradicional, onde o erro é visto como uma coisa má, a 
introdução deste Ciclo do Erro seria a oportunidade de não tendo o mindset Agile explicar que, quando se erra pode 
não ser mal. Explicar que “se eu errar desde que eu siga o processo, meu patrão não vai me despedir” porque há 
um processo que explica o que fazer quando se há um erro e isto, em uma empresa tradicional, é muito necessário. 
Eu tenho que ter regras para quando isto acontecer, me dizer o que é que eu faço. Eu acho que o Ciclo do Erro pode 
ser extremamente útil ou, se calhar, mais útil em uma empresa tradicional, na perspetiva de trazer qual é o proces-
so que eu faço quando erro e já não é mal porque este processo torna em positivo o que era negativo... e se calhar, 
se isto começar a ser feito, na realidade estará sendo introduzido um mindset Agile num sítio onde não há absoluta-
mente um mindset Agile e que estará disfarçado sob o Ciclo do Erro.

 
M:	Existe	um	preconceito	para	com	a	palavra	“erro”?	Existe	o	erro	“bom”	e	o	erro	“mal”?

Mike Sousa: A palavra “erro” ainda é uma palavra negativa, na escola quando fazes um trabalho e entregas, a professora 
marca a vermelho e com um “xis” quando tens um erro, portanto, isto fica embutido desde que temos seis anos e en-
tramos na primária, até que saímos para a universidade e cada vez que eu cometo um erro, sou penalizado na minha 
nota, logo, eu tenho de fugir aos erros porque os erros são maus. E como isto nos é passado durante doze, quinze, vin-
te anos na nossa cabeça, claro que quando chegamos ao mundo do trabalho, nós registamos que a palavra “erro” é ne-
gativa. Custa e demora algum tempo até introduzirmos esta ideia de que só se eu errar é que eu cresço e até eu sentir 
que errar é seguro: “porque na minha empresa, no meu ambiente de trabalho, eu posso errar que não sou despedido, 
desde que eu aprenda com isto e da próxima vez já não erro e cada vez eu faça melhor, porque as pessoas vão valori-
zar o facto de eu estar aqui e estar a crescer, do que vão valorizar o facto de eu não cometer erros”. Mas isto demora 
e posso dar-te um exemplo, quando eu fiz o master (mestrado) e quando passei pelos Estados Unidos, lá o erro já era 
diferente... eu recebia um trabalho não com um “xis” e a dizer “a tua nota é mais baixa” mas com um comentário do 
professor escrito ao lado a vermelho, ou outra cor qualquer, a dizer “aqui convém falar mais nesta perspetiva” e “cor-
rige”, então como eu vou corrigir uma coisa, eu não “perdi pontos”, eu ganhei conhecimento, então no meu master o 
conceito é exatamente o oposto: errar é a maneira que tu tens de eu te dizer o caminho certo, para tu chegares ao fim 
e entregares na mesma um bom trabalho onde tu tens várias iterações do professor  e ele põe as notas do que está 
bem e do que não está bem... e repara: eu disse do que “não está bem” e não “o que está mal”. E ao fim de todas as 
iterações, eu entrego meu trabalho e está sempre bem. Qual é a diferença do meu colega que entregou logo o traba-
lho bem a primeira e mim? Eu tive um bocadinho mais de conhecimento, mas chegamos ao mesmo resultado. 

Depois quando tu me perguntas se existe o erro “bom” e erro “mal”, eu acho que sim. Porque o erro tem uma coisa, 
se eu errar constantemente na mesma coisa, da mesma forma, isso é um erro “mal”, um erro que não está a trazer 
crescimento, que eu não estou a aprender com ele e como tal, é um mal erro e também o é quando o professor põe 
um “xis” (no trabalho) e diz que “está mal” e não te explica como que se faz bem ou não te dá hipótese de corrigires o 
que está mal. Com o mindset certo, o erro é uma coisa boa, porque é a maneira que estou a crescer, ou seja, não vou 
errar de propósito, só para dizer que estou a crescer, mas vou errar à vontade porque sei que este é o caminho que 
vou aprender qual é o caminho a não seguir. Faz sentido? (risos) Este Ciclo do Erro pode ser uma boa forma de passar 
o erro “mal” para uma perspetiva, com mais método, boa... porque se a pessoa seguir o Ciclo do Erro, o erro nunca é 
mal, faz parte do ciclo, é uma forma de chegar a um sítio. É a mais direta? Não, mas é uma boa forma de chegar a um 
sítio que eu não fique perdido ao meio e nem fique sem soluções, eu tenho sempre meios para chegar a uma solução, 
através da persistência, da confiança, que pode ser passada pela empresa, dando espaço para pessoa falhar, ou pelo 
professor que orienta o que é para corrigir. Assim a pessoa vê que o erro é o passo intermédio, é normal, umas vezes 
passa pelo erro uma, duas, três vezes, mas sempre chega ao fim. 
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M:	A	segurança	é	um	elemento	fundamental	para	promover	uma	cultura	do	erro,	num	contexto	de	trabalho?

Mike Sousa: Eu diria que para começar, sim, para começar um safe environment, ou um psychological safe environment. 
Eu preciso de ter segurança para saber que meu chefe vai falar comigo, me explicar onde falhei e que não era assim 
que ele queria, mas isto não vai ter a consequência de ouvir “olha, a porta da rua é ali e adeus”. Eu me sentir seguro em 
falhar, ter mais confiança em pensar “vou falhar e não é o fim do mundo”, isto não significa que “vou falhar porque está 
tudo bem e não vou me esforçar”. A questão da segurança aqui tem a ver com o fator de eu sentir que a consequência 
de falhar não é tão negativa, e isto vai fazer com que eu arrisque mais e chegue mais longe. É lógico que tendo a atitude 
correta, eu não vou falhar e experimentar no dia em que vou fazer um lançamento de um produto para o mundo todo, 
neste dia não há margem para erros, só faço o que já fiz vinte vezes e funciona. O que acontece no meu dia a dia, a em-
presa está constantemente a lançar produtos, a fazer apresentações aos clientes e parte do tempo, passamos pelo de-
senvolvimento contínuo, e esse tem de ser feito com essa segurança. E há várias formas de implementar esta segurança, 
que é uma atitude de “eu sou chefe, eu errei, vou corrigir e da próxima vez vai sair tudo bem”, se eu sou o chefe e digo 
isto, as pessoas vão pensar “bom, então não há problema em errar”, esta atitude é importante, porque se o chefe só diz 
“podem falhar, é seguro, não vos despeço”, mas depois no discurso nunca falha e acerta sempre a primeira, esse chefe 
não está a passar a mensagem correta. Como então dar a segurança as pessoas? Dizendo e fazendo.

M:	Qual	a	importância	dos	superiores	hierárquicos	para	viabilizar	essa	cultura	do	erro?

Mike Sousa: É superimportante porque, vamos pensar nisto: se eu sou uma pessoa que está lá em baixo no organigrama 
da empresa e quero implementar isto (cultura do erro), eu não posso implementar sozinho, eu tenho de ter a 
proteção ou apoio do meu manager. Eu preciso sempre que o chefe, mesmo que no início não faça, ele diga que é 
«ok» fazer, por que é só aí eu terei a segurança de que é possível fazer. Inicialmente implementar em um ambiente 
controlado, dentro de um sítio que se correr mal não vai morrer ninguém ou a empresa não vai fechar. Isto é algo que: 
mesmo que comece de baixo, tem de ter o apoio de cima, o apoio do management ou do uper management, seja ele 
direto ou não, para mim é fundamental. 

M:	A	subjetividade	individual	(como	a	procrastinação,	a	curiosidade,	confiança…)	é	atualmente	estimulada	em	todos	
os	ambientes	de	trabalho	ou	ainda	não? 

Mike Sousa: Em todos os ambientes de trabalho, não. Ou seja, se falares em procrastinação em vários ambientes de 
trabalho, ela vai ter significados diferentes em cada um, podem ser próximos, mas vai ter influência na aceitação da 
implementação disto ou não. Mas é como estávamos a falar, se eu for implementar o Ciclo do Erro em um departa-
mento e dizer “Quando vocês estiverem a procrastinar, vocês fazem isto” as pessoas vão resistir, porque tinham de 
entender o conceito de procrastinação para aceitar o Ciclo do Erro. É como eu disse, o conceito na tua dissertação 
está superinteressante, para comercializar e introduzir isto em uma empresa, possivelmente existem aqui palavras 
que vão requerer um estudo de mercado para perceber qual é a palavra que traz o significado certo e que é aceite 
pelas pessoas, independentemente da cultura. É lógico que em um ambiente Agile será mais fácil, mas vais encon-
trar na mesma resistência porque são palavras muito fortes e palavras fortes trazem sentimentos fortes e normal-
mente são sentimentos de rejeição.  

M:	No	“Questionário	sobre	o	Erro”,	os	resultados	apontam	que	as	pessoas	tendem	a	ser	mais	empáticas	e	lidam		
melhor	com	o	erro	que	os	outros	cometem	do	que	com	os	erros	que	elas	mesmas	cometem.	Isto	se	reflete	na		
realidade	do	Mike?
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Mike Sousa: Depende do tipo de empresa, se for uma empresa com mindset Agile com certeza, eu lido bem com o erro 
do meu colega porque meu colega vai pegar no erro, aprender e crescer com ele. Se pensar em uma empresa blaming 
culture, que é a de culpabilizar alguém, o erro dos colegas só é bem aceite porque é a maneira de culpá-lo e me  
desculpar. No Ciclo do Erro, por exemplo, onde o mindset é muito mais Agile, muito mais de growth mindset, eu aceito 
a responsabilidade das falhas porque eu sei que isto não tem consequências, quando muito o que tem é crescer mais 
rápido e a culpa recai sobre mim. E a culpa não é vista como má, é vista como uma oportunidade que eu tenho de 
fazer uma introspeção e melhorar o que falhei. 

M:	Durante	a	história,	observamos	algumas	evoluções	no	cenário	laboral,	um	exemplo	é	o	Taylorismo,	que	fala	sobre	
o	homem	económico	no	qual	as	pessoas	só	são	motivadas	a	trabalhar	de	forma	a	garantir	a	sua	subsistência	econó-
mica	e	poder	aquisitivo.	Atualmente	estamos	nos	encaminhando	para	uma	quarta	fase	da	revolução	industrial,	onde	
a	inteligência	artificial	e	robotização	tendem	a	ascender	ainda	mais.	Acredita	que	houve	uma	real	evolução	dos	mo-
dos	de	trabalho?

Mike Sousa: Sim, sem dúvida. Fala-se muito hoje em dia a questão dos millenial e que nós temos de ajustar a forma de 
trabalhar para que se encaixem nos millenial mas eu não sei se será bem isso de “encaixar” e sim é que há uma  
necessidade nova. Um tempo atrás, o que as pessoas queriam era ganhar dinheiro porque isto é o que lhes dava  
status, se eu comprasse um carro topo de gama e conduzisse-o pela rua, as pessoas me veriam como uma pessoa de 
sucesso, porque só quem tinha sucesso tinha dinheiro e quem tinha dinheiro, mostrava-o através dos bens. Hoje em 
dia não, os jovens, vou chamar de jovens apenas na perspetiva de novas classes de trabalho, e nas novas empresas 
que tem este tipo de mentalidade já não é o “Eu lhe dou dinheiro e fica aqui sempre”, hoje há a preocupação, por 
exemplo, de “O que a minha empresa faz pela sustentabilidade? Se ela não faz a reciclagem e eu não quero trabalhar 
para uma empresa que está a destruir o planeta”, portanto, já há razões que os prendem (colaboradores) para sair ou 
não de uma empresa. É lógico que isto também tem outras lógicas, hoje em dia há mais oportunidades de trabalho e 
serviços, eu não estou limitado a duas ou três empresas, há uma facilidade muito grande de eu me meter em um avião 
e ir trabalhar para Madrid ou Paris, ou seja, eu não tenho de estar preso ao mundo onde eu nasci e isto faz com que eu 
tenha liberdade para dizer “eu não vou trabalhar para esta empresa pois é uma área que eu não gosto, é negativa” e 
isto tirou o dinheiro da equação... na verdade, não tirou o dinheiro, as pessoas ainda precisam de dinheiro, mas o di-
nheiro deixou de ser a única coisa que está a única coisa na equação, que passam também por outras formas de moti-
var as pessoas. E também não passam apenas pelo facto de a empresa fazer a reciclagem ou ter pão, queijo e iogurtes 
para os funcionários, isto são benefícios que as empresas dão para ganharem competição umas as outras, passam pela 
maneira como trabalham, como respeitam o trabalho, como dão espaço para o funcionário fazer as coisas como ele 
sabe e valoriza o estudo, a experiência e não digam “Olha, tem de fazer estes passinhos todos desta maneira”, porque 
se assim o fizerem, o funcionário vai dizer “Bem, isto não é para mim... estão a exigir alguém que não tem capacidade 
criativa para fazer o trabalho - eu quero por a minha capacidade a trabalhar” e isto vai outra vez a bater neste Ciclo 
do Erro, porque “Se eu quero fazer isto, eu quero arriscar a fazer coisas que ninguém fez. Se eu vou arriscar, garanti-
damente eu vou falhar - é impossível eu fazer coisas incríveis sem arriscar e sem falhar. Pois falhar leva-me a isto: vou 
falhar, vou persistir, pensar em uma melhor forma de fazer, tendo confiança e segurança no meu ambiente do trabalho 
para fazer”, e esta segurança tem de fazer parte do ambiente de trabalho, o que leva a uma nova realidade, uma nova 
maneira de gerir pessoas, uma nova maneira de ser chefe, porque ser chefe já não é mais “se não fizeres isto, está 
despedido”, já não funciona assim... o chefe tem de motivar as pessoas e não de as ameaçar. Esta quarta geração da 
indústria é superimportante por isto: não podemos ter evolução se continuarmos com a mentalidade das primeiras re-
voluções industriais. Ela própria (a Quarta Revolução Industrial) tem embutida a consciência de que “vai errar a tentar 
fazer de novas maneiras”, é o que está a acontecer em novas empresas e estamos a falar da maneira de implementar e 
de gerir, nem sequer é na maneira de fazer o que nós vendemos.
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M:	O	que	diferenciará	então	o	ser	humano	é	realmente	o	“ser	humano”...

Mike Sousa: Sim e é um bocadinho do que estávamos a falar do ensino, tudo isto da cultura do erro e do Ciclo do Erro, 
tem de começar pelo ensino que tem de implementar este Ciclo do Erro nas escolas e explicar que errar não faz mal, 
faz crescer e aprender, o conceito de tirar uma negativa tem de desaparecer, tem de ser substituído pelo comentário de 
“ainda não está preparado para conquistar um nível, ainda está a crescer... neste crescimento é natural errar e se errar 
mais, vai crescer mais”, assim que esta dinâmica for implementada, as pessoas vão pensar “então se eu falhar, vou me 
esforçar mais para chegar a um acerto de primeira”, isto é necessário para que as pessoas compreendam que todos 
somos diferentes mas que no fundo, todos temos capacidades diferentes e boas para chegar em um destino. Se carim-
barmos com uma negativa, não estamos a passar esta mensagem. Portanto, se essa cultura do erro for inserida de uma 
forma mais escondida, nas empresas mais tradicionais, e de uma forma extremamente deliberada no ensino, isto vai 
fazer com que daqui a dez anos todas as pessoas desta sociedade têm uma maneira de pensar avançada, nesta perspe-
tiva de “errar é só mais um passo para chegar ao destino”, por isto este Ciclo do Erro seria algo extremamente natural.

	(Na data da apresentação da presente dissertação, estamos a passar pela pandemia do Covid-19 e muitas pessoas 
estão a trabalhar em regime de teletrabalho)	
M: O	Mike	acha	que	esta	adversidade	que	estamos	vivendo	proporcionou	uma	oportunidade	para	as	pessoas	refleti-
rem	sobre	o	erro	e	se	adaptar	a	novas	realidades?

Mike Sousa: Nós ainda estamos no início disto, vamos imaginar que a maior parte das pessoas tinham de se reunir sem-
pre por vídeo, nós vamos ter alternativas a internet, vão aparecer outras coisas para comunicar... é como o carro, se 
o carro da garagem não funciona, apanhamos um autocarro ou metro, portanto, o que vai acontecer é que se tornar 
isto a nova realidade, uma nova necessidade vai surgir. Em relação a atitude mudar, acho que podem acontecer duas 
coisas: ou uma empresa vai aproveitar este momento para perceber que há uma forma melhor de fazer as coisas e que 
coisas que eles não acreditavam, aconteceram e continuaram a funcionar que lhes dá a prova de que eles precisavam 
de que pode ser feito de outra forma (teletrabalho, por exemplo) e vai haver pessoas que assim que isto (pandemia) 
terminar, vão voltar a àquilo que sabiam fazer e sempre fizeram e não querem mudar. Tem a ver com o que nós somos 
como ser humano e com a nossa capacidade de aceitar as mudanças e isto só veio obrigar algumas pessoas a ter de 
aceitar uma mudança que eles não queriam, mas que não está a fazer a mudar o pensamento, só lhes fez mudar a 
vontade. Eu conheço empresas que já estão a obrigar os funcionários todos a voltar ao ambiente físico e não estamos 
a falar de empresas que têm máquinas, estamos a falar de empresas que fazem desenvolvimento de software e pres-
tação de serviços, algo que estão a fazer igual em casa e se calhar, com o mesmo nível de performance, querem que 
voltem para o ambiente normal para voltar ao sistema antigo, ou melhor, o que eles conhecem e funcionam. Portanto, 
acho que este momento acelerou para as empresas e pessoas que já percebiam ou aceitavam mudanças e só atrasou 
as outras que sentem que no fim, só estiveram a perder tempo. 
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M:	O	Mike	acha	que	esta	mudança	tem	a	ver	com	a	idade	das	pessoas?

Mike Sousa: Não, tem a ver com a mente. Eu tenho mais idade e teria a tendência de resistir e não tenho, sou exata-
mente o oposto, no entanto vejo pessoas com vinte e poucos anos e têm imensa resistência a mudar. Acho que não 
tem a ver com a idade, tem a ver com a mentalidade e há aí um fator, se procurares as pessoas mais jovens, há uma 
mentalidade mais aberta, ou seja, a percentagem de pessoas com idade mais jovem, aceita mais, mas tem a ver 
com o crescimento. Se pegares nesse exemplo, eu influencio a minha filha a ter um mindset muito mais de experi-
mentar, errar e normalizar, ela se chegar em casa e tiver uma negativa, a minha pergunta vai ser “Agora que sabes 
o que sabes, o que vais fazer diferente para não falhar?” e nem quero que ela me responda, quero que ela perceba 
o que é e da próxima vez ela não vai falhar na mesma coisa, vai falhar em outra coisa diferente. O facto de haver 
pessoas com mais idade, mas que têm este ambiente seguro e atitude, atraem mais jovens que possam crescer em 
um ambiente onde podem experimentar, enquanto eu já trabalhei em empresas onde eu não tinha espaço de errar. 
Assim que eu me libertei desta prisão, eu cresci... então acho que esta é a razão, há mais jovens a ter mais espaço 
para crescer por isso parece que são só os jovens que aceitam as mudanças, mas não tem a ver com a idade, tem a 
ver mesmo com a mentalidade.



116CICLO DO ERRO NA GESTÃO DE PROJETOS

Apêndice VI – Entrevista com Júlio Martins (CEO Everythink)

Nome: Entrevista | Ciclo do Erro na Gestão de Projetos: Framework Ágil para inclusão do erro no Ciclo de 
Desenvolvimento do Produto. 
Descrição: Pequena entrevista que visa compor uma reflexão da dissertação, do ponto de vista empírico e 
especializado. As respostas são de uso exclusivo para sustentar a investigação. 
Suporte: Entrevista feita via Zoom, no dia 20 de agosto de 2020 com duração de 01 hora.
Entrevistado: Júlio Martins
Entrevistadora: Melissa Ferreira Costa

Transcrição:

M:	Qual	seria	a	primeira	perceção	do	Júlio	com	este	framework?

JÚLIO MARTINS: Deixa-me curioso a questão de colocares aqui a procrastinação como processo do erro, mas eu percebo 
que a falta de vontade de avançar para o erro pode nos fazer procrastinar algo e então essa procrastinação pode ser 
um delay, de não avançar para o erro com medo de errar e depois quando se tem novas ideias ficas outra vez com 
medo de errar... faz sentido, nunca teria pensado nisto desta forma. 

M:	O	Júlio	acha	que	a	cultura	do	erro	é	atualmente	estimulada	no	mercado	de	trabalho?

JÚLIO MARTINS: Depende do que tu consideras o que é erro. Acho que é mais a cultura do processo de desenvolvimento 
de inovação, por que senão assumimos que toda a humanidade foi um erro até agora, porque nós estamos sempre a 
ver coisas erradas e sempre oportunidades de evolução. Se nestes processos tu achas sempre que o que está, “está 
mal”, achas sempre que estivemos errados e sempre em uma cultura de erro, nós estamos em uma cultura contínua. 
Eu diria que o homem é um animal insatisfeito, para não dizer insatisfação para não dar um ar negativo, o homem tem 
sempre uma vontade de se superar e nesta vontade de se superar tem que dar passos e estes passos as vezes não o 
levam a solução e essa procura pressupõe apalpar vários terrenos e ver qual o terreno mais sólido para continuar, se 
o terreno for frágil, eventualmente deve-se solidificar aquele terreno para se poder seguir, para se poder avançar. Por 
isso, eu não gosto muito de falar cultura do erro, porque parece que perdoa todo e qualquer desmazelo, desprezo 
da qualidade, não vejo o erro como uma cultura de aprendizagem ou de evolução, vejo a oportunidade que está lá a 
frente e o facto de que podemos fazermos melhor... faz parte da humanidade. Há um ano, nós estávamos a considerar 
que usar plástico era um erro, embalar tudo em plástico era um erro e isto tinha sido um processo evolutivo de uma 
série de anos para nos proteger de uma série de coisas que nós já nos tínhamos esquecido e que era um erro, agora 
com a pandemia nós percebemos novamente que é por causa de coisas destas que nós usamos plásticos e que nós 
temos uma série de cuidados para nos protegermos da disseminação de doenças, de efeitos globais de contamina-
ção... ou seja, o erro só o é com bases pressupostas que nós temos. Isso é uma das coisas que eu não acho que é erro, 
eu acho que é uma característica e depois, assumir o erro como algo que é valioso numa organização, que hoje em 
dia há muito disto nas startups como falhar rápido “fail fast”, nós temos também de pensar que esta falha trás danos: 
emocionais, motivacionais, danos económicos, anos de vida que se perdem, ou seja, também não se pode “aligeirar” 
o erro. Nesta cultura (do erro) há muitos investimentos, há muita iniciativa mas depois quem se “lixa” é quem tomou 
a iniciativa, quem está a financiar tem os seus modelos de negócio e os seus cálculos, já sabe que ideias não vão fa-
lhar, quais ideias vão vingar e vai ganhar dinheiro com isto: é preciso que muitos falhem, mas o impacto é perverso e 
então não colaboro muito nisto de “errar porque sim”, acho que tem de haver ponderação, pode cair rapidamente na 
procrastinação e ai sim acho que já é negativo, porque há um tempo de fazer as coisas e este tempo não tem de neces-
sariamente ser muito longo... não é evitar o erro, é evitar o confronto do erro com a realidade e evitar o duelo entre 
o que nós pensamos e o que a vida, as pessoas ou o mercado nos diz na realidade do processo de fabrico ou o que 
seja. Nós procrastinamos para evitar confronto e esse confronto pode ser desmotivador, não tanto pelo erro em si mas 
porque não sabes qual é o erro... o erro pode ser um produto muito caro, e isso não é um erro, é um confronto com 
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a realidade, por isso, se é erro, se é realidade, se é um confronto, se chegarmos a conclusões independentemente de 
quais elas sejam, é chegar a um resultado e muitas vezes nós temos medo de chegar a este resultado. Se o resultado 
nos favorece e beneficia, nós ficamos contentes, se não nos favorece, beneficia ou não nos é interessante, nós acha-
mos que é um erro, talvez.

Se nós considerarmos o erro como um passo que demos e virmos que “ok, pus aqui os pés e vi que não era terra fir-
me”, ótimo, não cai: é uma aprendizagem e é positivo. 

M:	Na	tentativa	de	comercializar	o	framework	“Ciclo	do	Erro”,	o	Júlio	acha	que	deveríamos	substituir	a	palavra	“erro”	
para	não	causar	este	estranhamento?

JÚLIO MARTINS: Há aqui duas coisas... uma coisa é a provocação e outra é o tipo de empresa com que vais falar. Há muitas 
empresas que ainda hoje é delicioso ouvir falar de inovação e disrupção que para outras já se tornou um pouco repetiti-
vo. Há muitas empresas que ainda, não é tolerado de forma adequada, o erro, porque ele também existe, num processo 
de fabrico por exemplo, um defeito é um erro e os patrões não gostam que se estraguem material ou que se perca tem-
po a mais... e em algumas empresas isto já é tolerado, tentam olhar para o defeito e ver como diminuir o impacto que 
o defeito terá no processo ou na faturação. Se vender isto (Ciclo do Erro) para uma empresa, se isto for daqui um ano 
ou dois, provavelmente o erro não vai ser a palavra do dia, talvez seja outra... mas não te sei dizer qual. Acho que o erro 
é uma boa palavra de provocação, vai haver gente a dizer “é mesmo esta palavra que tenho de eliminar aqui”, porque 
as empresas grandes também, pelos processos que têm e muitas vezes processos burocráticos, demoram muito tempo 
para testar uma coisa para falhar ou acertar. Acho que as vezes é muito mais por este processo burocrático do que pela 
procrastinação, as empresas pequenas claramente é por causa da procrastinação. Se vendermos isto por causa do erro 
ou não, pode ser uma oportunidade, pois é mesmo uma palavra provocativa, pois não se usa muito, usa-se mais a pala-
vra falhar e não se usa o erro como processo de aprendizagem... uns vão gostar desta palavra, outros talvez podem usar 
outra, depois é na tua promoção, usares vários termos diferentes para dizer a mesma coisa. 

M:	Na	sua	experiência,	a	subjetividade	(a	procrastinação,	erro,	confiança,	curiosidade)	é	estimulada	nos		
ambientes	de	trabalho?

JÚLIO MARTINS: Nunca são bem vistas, principalmente duas delas a procrastinação e o erro. Há mais uma palavra que 
se pode colocar neste contexto que é restrição, costumamos dizer que no design nós trabalhamos com as restrições, 
não se pode ser tudo, senão não estamos a criar nada de novo, estamos a criar mundos idílicos, se tu sonhas demais 
fora de uma realidade física, não é possível. Outras coisas são possíveis, pode ainda não haver tecnologia suficiente 
ou custo adequado. Testar e não ser a solução ideal para passar por outra solução ideal para evoluir, muitas empresas 
ainda não aceitam isto mas a maior parte delas já aceitam, por que acham que “é ok, com os meios que eu tenho ao 
dispor, com a capacidade de investimento que tenho, com o tempo que tenho disponível, eu consigo fazer este passo”, 
mas isto não é um erro... O erro é quando as coisas correm mal, ou por ignorância ou displicência. Por exemplo, o erro 
ortográfico é por uma razão ou por outra, numa empresa teres um erro também é ou por ignorância ou por displicên-
cia, portanto o erro nunca é o ponto a atacar, é a atenção, formação e etc. Quando falas em falhar como processo de 
desenvolvimento, deixa de ser erro. 

M:	Vira	talvez	um	percalço...

JÚLIO MARTINS: Sim, um percalço, vira aquela coisa do “fail fast”, de aceitar o que correu mal, não chegamos a solução 
ideal ao tal resultado, mas não é um erro. É uma pedra no caminho que vamos limpar. 
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M:	Quando	algum	colaborador	seu	comete	uma	falha,	qual	é	a	saída?

JÚLIO MARTINS: Depende, se o erro for deliberado por desleixo, não é uma questão do trabalho ter sido mal feito, é uma 
questão de orientá-lo pessoalmente e individualmente para o desempenho da tarefa, conversar com o colaborador, 
perceber porque é que as coisas correram mal, se ele tinha todas as coisas para correm bem, o que faltou, o que pre-
cisava... há processos que pressupõem experiência e nós as vezes não a temos, e as vezes ao invés de aceitar que não 
temos experiência suficiente, arranjamos desculpas. Um jogo de futebol por exemplo, para marcar golo é preciso ex-
periência, é preciso jogar muitas vezes mas quando falhamos, chutamos a bola para outro lado pode ser culpa da sapa-
tilha que não estava bem apertada ou o terreno que não estava equilibrado, nós arranjamos um subterfúgio ou então 
dizemos: “isto é parte do jogo e não vou acertar sempre na baliza, tenho é de tentar mais vezes, treinar para de vez 
em quando acertar” e aceito isso e continuo. Quando se começa a arranjar muitas desculpas temos de perceber se é 
mesmo o terreno do jogo que está estragado? É mesmo a minha sapatilha que não está em condições? Temos de pro-
curar isto na pessoa, não na função… temos de procurar o erro na pessoa. Quando é na função, tem de se mostrar por 
A + B que “olha, chegaste até aqui, perceber até onde chegamos, perceber o que se aprendeu com isto”, por exemplo, 
ao desenvolver um produto novo, faz-se um primeiro desenho, percebeu-se que não estava na metodologia correta, 
vamos dizer “ok, vamos fazer outro, vamos ter um custo adicional e numa próxima situação, vamos ter de mais cedo 
antecipar este resultado imagina que desenhas uma garrafa que é suposto ter um litro e quando vais prototipá-la em 
3D percebes que ela suporta três litros e então gastaste aquele tempo todo, o custo da impressão 3D e, se calhar, se 
desenhássemos antes em tamanho real num papel, nós tínhamos uma noção mais precisa. Temos de olhar para aque-
le erro e dizer “como é que isto pode não acontecer mais?” e tentar que aquilo não aconteça, podem aparecer outros 
(erros) mas nunca os mesmos. Tipicamente connosco (na empresa em que Júlio é cofundador) e felizmente, o erro não 
é recorrente, mas se o fosse, ao fim de algum tempo de trabalho com uma pessoa teríamos que ter ou uma supervisão 
diferente com esta pessoa ou colocá-la a desempenhar outras funções, mas geralmente o que nós fazemos é gerir a 
frustração com o erro, a frustração durante o desenvolvimento. Por exemplo, pintar guitarras é um processo extrema-
mente exigente e para quem não tem experiência é difícil chegar a uma perfeição, mas é como jogar a bola: nós não 
vamos acertar a primeira, temos de treinar e aprender. Tem é que haver metodologia de aprendizagem: vamos falhar 
a primeira pintura, vamos falhar na segunda e na terceira, mas: o que falhamos na primeira? Ou o que nós achámos 
que falhou na primeira e vamos experimentar não fazer igual na segunda. Aconteceu o mesmo resultado ou aconteceu 
resultados diferentes? Se acontecerem resultados diferentes, se calhar, já resolvemos alguns erros que estávamos a 
cometer, e vamos mapeando isso, a seguir vai aparecer outro erro de outro processo a frente que nós fizemos... ou 
seja, este processo de eliminação do erro, neste caso, pressupõe um mapeamento de todas as alternativas e todos os 
processos, para que tu identifiques e digas: “usei este aqui, funcionou ou não?” Tem de se registar todos os momentos 
do processo para depois podermos limpar o que não interessa e fazer este processo até chegar ao fim perfeito, mas 
isso são erros de aprendizagem, learning curve. 

 
M:	Acha	que	esta	curva	de	aprendizagem,	só	pode	ser	fomentada	em	um	ambiente	de	trabalho	que	possua		
a	mentalidade	Agile?	

JÚLIO MARTINS: Acho que não, porque as metodologias são muito importantes, principalmente, para estruturas muito 
grandes, porque tens muita gente, cada vez mais de pontos do mundo diferentes com atitudes e mentalidades diferen-
tes e é preciso haver regras, mandamentos e procedimentos para uniformizar e para diminuir, minimizar ou eliminar 
quaisquer interferências individuais. (Se pensar que) As pessoas são recursos, estão ali para contribuir para um deter-
minado processo, independentemente das suas características pessoais e individuais e se nós queremos eliminar isso, 
temos de ter essa metodologia. Eu arrisco dizer, de forma pragmática que é esta a vantagem. As empresas hoje em dia 
crescem muito rapidamente do que as empresas de antigamente, por muitas razões, principalmente por entrarem em 
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um mercado branco, um campo verde para trabalhar, com uma ferramenta, uma tecnologia que é muito mais rápida, 
com capacidades de investimento, de financiamento, de conhecimento e deslocação de pessoas que nunca aconte-
ceu, por isso é tudo mais rápido. Mas as empresas de 100 anos atrás também conseguiram crescer e evoluir, pensar 
carros e space shuttle, e estas metodologias não existiam, com estes brandings. Ou seja, uma coisa é eu querer vender 
um produto e vender uma marca, é como eu vender uma Ferrari e não um carro, vendo algo que o mercado valorize 
porque eu tenho de criar um package para aquilo, para vender o que eu faço... é como o Design Thinking: as vezes eu 
uso ferramentas que não estão nos livros de Design Thinking, mas se eu não disser que o é, as vezes as pessoas não 
percebem, não sentem este carimbo, este package, ainda mais quando é um produto intangível, um serviço. Por isso, 
acho que é importante ter os carimbos, os brandings para serviços, ajuda as pessoas a perceberem o que é que estão 
a comprar, agora também estes processos têm erros e compete a cada um de nós que está a implementá-los ver o que 
faz sentido e o que não faz, personalizar isto a empresa que está a trabalhar, porque podem haver coisas que não são 
úteis. É importante pela facilidade que nos dá a pensar e a implementar, porque já está tudo pensado e há pessoas 
que não têm tempo de pensar estas metodologias dentro das empresas e acelerarmos a entrega ao mercado temos de 
ter estas metodologias implementadas, mas também é possível fazê-lo sem.

Por isso é que chegamos até aqui... repara, as teorias e tudo o que se aprendeu da forma militar é muito válido até 
hoje, agora, como é que transpomos isto tudo para as outras mentalidades? As mentalidades é que vão mudando, 
elas já não são tão hierárquicas, já não são tão militares e como as mentalidades mudam, é preciso mudar a aborda-
gem das atitudes que temos e da forma como pomos as pessoas a trabalhar e se há uns anos estávamos em gabinetes 
fechados, passamos a trabalhar todos em open-spaces e agora já pensamos “isto de open spaces é uma chatisse, há 
sempre alguém em call aqui do lado”, ou seja, compartimentamos, descompartimentamos e agora queremos compar-
timentar outra vez e, se calhar, o que queremos é ficar em casa. E quando estivermos quatro ou cinco anos em casa, 
vamos querer ir outra vez aos escritórios porque estamos fartos de ficar em casa... estamos sempre insatisfeitos e va-
mos procurar adaptarmos e alterarmos para revitalizarmos os nossos neurónios e comportamentos. 

(Na data da apresentação da presente dissertação, estamos a passar pela pandemia do Covid-19 e muitas pessoas 
estão a trabalhar em regime de teletrabalho)	
M: O	Júlio	acha	que	este	contexto	de	adversidade	que	estamos	vivendo,	vai	mudar	as	mentalidades	das	pessoas?
 
JÚLIO MARTINS: Uma coisa que acho importante é nós colocarmos em perspetiva, proporção e estatísticas das pessoas 
que podem trabalhar de casa. O fabrico vai continuar a existir, os serviços vão continuar a existir... eu e tu estamos 
a trabalhar de casa, as pessoas com que nos relacionamos também, o que é uma fatia grande daquilo do que nós 
conhecemos e é o nosso contexto social. Agora, as pessoas vão ter de voltar às fábricas e supermercados. Acredito 
que vão haver muitas alterações nas maneiras como nós interagirmos, e ferramentas que estão a despontar para o 
trabalho colaborativo, a forma como nós estamos num espaço de trabalho diariamente a distância vai mudar, mas, 
por exemplo, antigamente nós tínhamos uma secretária cheia de coisas e agora já estamos a por o escritório tudo 
dentro de um computador. 

M:	Durante	a	história,	observamos	algumas	evoluções	no	cenário	laboral,	um	exemplo	é	o	Taylorismo,	que	fala	sobre	
o	homem	económico	no	qual	as	pessoas	só	são	motivadas	a	trabalhar	de	forma	a	garantir	a	sua	subsistência	econó-
mica	e	poder	aquisitivo.	Atualmente	estamos	nos	encaminhando	para	uma	quarta	fase	da	revolução	industrial,	onde	
a	inteligência	artificial	e	robotização	tendem	a	ascender	ainda	mais.	Acredita	que	houve	uma	real	evolução	dos	mo-
dos	de	lidar	com	o	trabalho	e	de	se	fazer	o	trabalho?

JÚLIO MARTINS: Há uma teoria que defende que o próximo estágio da humanidade, ou seja, nós fomos australopithe-
cus, homo-erectus, homo-sapiens e há quem defenda que o próximo “homo” será o homo-ludens, que é o homem que 
vai ter tudo feito pelas máquinas e vai usufruir do planeta terra apenas para o seu bel prazer. Eu acho que nós estamos 
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em determinadas regiões e contextos quase a exigir este homo-ludens, que é: eu trabalho quando me apetece, faço 
quando me apetece, o trabalho tem de me dar alegria e me dar realização pessoal... por isso, evoluiu, mas ao mesmo 
tempo criou desfazamentos porque enquanto que a Europa, se calhar como percursor deste homo-ludens, o facto de 
haver grandes países como a China, Índia ou mesmo os Estados Unidos têm outros mindsets onde o trabalho é traba-
lho, focado e resultados, cria aqui ruturas e desequilíbrios.

Nós, Europeus, começamos uma quarta revolução mas depois não conseguimos agarrar as revoluções... a Terceira 
revolução começa na Inglaterra mas vai rapidamente para os Estados Unidos e China, e agora está a ser igual, foi na 
Europa que se desenvolveu a Internet, softwares de base, mas depois quem consegue criar os Facebooks e Googles 
são os outros... Acho que nós mudamos e eles vão ficar com o dinheiro todo, damos o passo, vemos que a terra é 
firme e depois indicamos qual é o caminho (risos).

Mas sim, as coisas mudaram, as pessoas mais novas são mais exigentes, muitas dessas pessoas são mais responsáveis 
do que nossos antepassados eram, mas por oposição... acho que há mais pólos e estamos mais polarizados entre o 
maior foco no trabalho, objetivos e resultados quase como um egoísmo do mercado económico e por o outro lado, o 
mindset de fluição, de direitos. 

M:	Qual	lado	desta	polarização,	o	Júlio	acha	ser	o	mais	promissor	para	um	futuro	melhor?

JÚLIO MARTINS: O lado da fluição, do homo-ludens, é mais apetecível e sedutor mas é o mais idílico e utópico e nós 
quando entramos nestas utopias... podem não vir nada de bom, se nós não criarmos riquezas e evoluirmos, no 
limite vamos voltar todos a ser agricultores, porque não vai haver ninguém que vai orientar os dez bilhões de pes-
soas que vão viver em 2050. Vai ser preciso quem trabalhem, as máquinas não vão fazer tudo por nós, porque há 
quem precise fazer as máquinas.

Eu defendo que devemos ter um trabalho mais eficaz e eficiente, pode até ser mais responsável, para podermos distri-
buir melhor tarefas e é preciso de boa gente e muita gente com capacidade para distribuir o trabalho e para o otimizar. 
E depois, encontrar modelos de estruturação mais equitativos, quer aos níveis das empresas, dos países, das cidades... 
temos sempre comparações e eu preferia que não houvesse tanto desequilíbrio, era mais fácil para toda a gente. 

Agora, quanto ao modo de lidar com o trabalho, acho que não evoluímos assim tanto, acho que as ferramentas é que 
mudaram. Eu vejo o meu contexto da infância que era mais industrial, haviam muitas fábricas, e o modo de trabalhar 
era igual, eu via fotografias do século 20 de salas inteiras de mulheres a escolher rolhas, porque na época era assim 
que se fazia, os homens faziam as rolhas e as mulheres as escolhiam, hoje vejo salas inteiras, armazéns inteiros de 
homens e mulheres a bater código... mudou a ferramenta mas estamos a fazer praticamente o mesmo, só que puxa-
-nos menos pelo corpo, antigamente era mais pelo ponto de vista físico, agora é mais pelo ponto de vista mental. A 
Ford fez a linha de produção há 100 anos, hoje em dia está mais otimizado, há robôs, mas onde há pessoa, ela faz o 
trabalho manual, igual. Há mais ferramentas, facilitou-se bastante, retirou-se exigência física, somos muito mais rápi-
dos... e ao termos essas ferramentas temos resultados ainda melhores e estamos sempre a evoluir, mas lá está, sou 
um bocado “velho do restelo”, acho que no fim continuamos a fazer a mesma coisa. (risos)

Inventamos, sim. Mas para fazer mais ou menos o mesmo.
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incluí-lo em processos de trabalho. O presente artigo, sistematiza um estudo de caráter exploratório com esquemas visuais que 
propõem a composição de uma estrutura fundamentada e contundente para que seja considerada um framework de trabalho. 
Espera-se que o framework proposto seja testado e, desta forma, se procedam às iterações necessárias para uma aplicabilidade 
generalizada no contexto empresarial com vista a resultados mais positivos na resolução de problemas e gestão de projetos para a 
entidade empregadora e empregado. Verificou-se que o erro faz parte de um processo em loop, que são os hábitos, e que ele 
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1. Introdução 
 

Por definição, o erro é o “ato ou efeito de errar; aquilo que resulta de uma má compreensão ou de análise 
deficiente de um fato ou de um assunto; o que está imperfeito ou mal feito; diferença entre o valor real e o valor 
calculado ou registado por observação” [1], portanto, é dado que o que não é perfeito é, por sua vez, errado e é a 
causa de insatisfação, desilusão e assim, deve ser condenado e evitado. Estes conceitos são expostos no Velho 
Testamento, o livro mais lido da história da humanidade, na passagem em que Eva erra ao comer uma maçã que lhe 
era ilícita e, ao fazê-lo, condena a si e a Adão, os dois únicos humanos que viviam no Jardim do Éden a retornar à 
Terra: “(...) Porque deste ouvidos à tua mulher e comeste o fruto de que te avisei que não tocasses, o solo da terra 
será maldito por tua causa. Terás de lutar a vida inteira para tirares da terra a tua subsistência. Dar-te-á muitos 
espinhos e cardos, mas tu comerás das suas verduras. Terás de suar muito durante a vida toda para teres o 
sustento, até que morras e voltes para a terra, donde aliás foste tirado. Porque fundamentalmente és terra e para a 
terra voltarás.” (Gênesis 3 - O Livro (OL) s.d.) Mas e se o erro, fosse uma oportunidade para Adão e Eva? E se ao 
invés de serem condenados, fossem encorajados a arriscar e descobrir, talvez, doenças relacionadas com a ingestão 
de maçãs?  

 
O leitmotiv do presente artigo reside na procura de respostas para estas perguntas, apresentando um 

framework de trabalho onde o erro é o objeto de promoção da solução final denominado o “Ciclo do Erro”, uma 
estrutura conceptual baseada nos estudos de Adam Grant, psicólogo americano especialista em psicologia 
organizacional e escritor do livro "Originais: Como não-conformistas mudam o Mundo" (Grant 2016) e Charles 
Duhigg, repórter investigativo do New York Times e autor do livro "O Poder do Hábito - Por que fazemos o que 
fazemos na vida e nos negócios" (Duhigg 2014). Este artigo divulga a fase inicial de um estudo de um framework 
numa abordagem teórica, e uma sua versão diagramática preliminar para ser testado no cenário laboral. Para facilitar 
a compreensão, o artigo é subdivido em cinco partes: na secção 2 é feita uma análise pragmática do conceito de 
framework; na secção 3 é discutido os estudos de Adam Grant, relativamente ao fenómeno dos pensadores Originais 
e como produto desta discussão é apresentado uma primeira versão do Ciclo do Erro, na secção 3.1. Na secção 4. é 
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Testamento, o livro mais lido da história da humanidade, na passagem em que Eva erra ao comer uma maçã que lhe 
era ilícita e, ao fazê-lo, condena a si e a Adão, os dois únicos humanos que viviam no Jardim do Éden a retornar à 
Terra: “(...) Porque deste ouvidos à tua mulher e comeste o fruto de que te avisei que não tocasses, o solo da terra 
será maldito por tua causa. Terás de lutar a vida inteira para tirares da terra a tua subsistência. Dar-te-á muitos 
espinhos e cardos, mas tu comerás das suas verduras. Terás de suar muito durante a vida toda para teres o 
sustento, até que morras e voltes para a terra, donde aliás foste tirado. Porque fundamentalmente és terra e para a 
terra voltarás.” (Gênesis 3 - O Livro (OL) s.d.) Mas e se o erro, fosse uma oportunidade para Adão e Eva? E se ao 
invés de serem condenados, fossem encorajados a arriscar e descobrir, talvez, doenças relacionadas com a ingestão 
de maçãs?  

 
O leitmotiv do presente artigo reside na procura de respostas para estas perguntas, apresentando um 

framework de trabalho onde o erro é o objeto de promoção da solução final denominado o “Ciclo do Erro”, uma 
estrutura conceptual baseada nos estudos de Adam Grant, psicólogo americano especialista em psicologia 
organizacional e escritor do livro "Originais: Como não-conformistas mudam o Mundo" (Grant 2016) e Charles 
Duhigg, repórter investigativo do New York Times e autor do livro "O Poder do Hábito - Por que fazemos o que 
fazemos na vida e nos negócios" (Duhigg 2014). Este artigo divulga a fase inicial de um estudo de um framework 
numa abordagem teórica, e uma sua versão diagramática preliminar para ser testado no cenário laboral. Para facilitar 
a compreensão, o artigo é subdivido em cinco partes: na secção 2 é feita uma análise pragmática do conceito de 
framework; na secção 3 é discutido os estudos de Adam Grant, relativamente ao fenómeno dos pensadores Originais 
e como produto desta discussão é apresentado uma primeira versão do Ciclo do Erro, na secção 3.1. Na secção 4. é 
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O Ciclo do Erro na Gestão de Projetos:  
Framework para inclusão do erro no Ciclo de Desenvolvimento do Produto 
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feita uma análise, embasada nos estudos de Charles Duhigg, sobre os hábitos e como os mesmos se formam e se 
comportam e na secção subsequente, 4.1, é exibida uma nova versão do Ciclo do Erro. De seguida, na secção 5, é 
manifestada a proposta final do Ciclo do Erro, composta por uma análise respaldada no conceito base de framework. 
 
 
2. Conceito de Framework 
 

A palavra Framework, em sua base, é “um conjunto de classes que colaboram para realizar uma 
responsabilidade para um domínio de um subsistema da aplicação”, como definiu Fayad e Schmidt (1997) e segundo 
os mesmos, as características de um framework que beneficia os desenvolvedores são: [2] 
 

● modularidade:  eleva a qualidade do software por localizar o impacto das alterações tanto no projeto como 
na implementação, reduzindo assim a necessidade de manutenção; 

● reusabilidade: as interfaces proporcionam aos frameworks aumento de reusabilidade por definir 
componentes comuns que podem ser reutilizados para criar novas aplicações; 

● extensibilidade: possibilita extensibilidade devido aos métodos adaptáveis (hook methods) que permitem a 
extensão das interfaces; e 

● inversão de controlo: o framework geralmente encarrega-se do programa principal, coordenando e 
sequenciando as atividades da aplicação. 

 
Um framework deve permitir o reuso - este é o propósito final - ou seja, deve ser bem documentado, fácil de usar e 
ser extensível. Deve ser eficiente, completo e sobretudo, deve endereçar ao domínio do problema pretendido. [3] 
Ao extrapolar os conceitos básicos de framework para frameworks de trabalho, é possível observar uma estrutura 
básica conceitual que possibilita o manuseio homogêneo de diferentes objetos de negócio e agrupa um conjunto de 
conceitos e técnicas totalmente adaptáveis. Auxilia na incrementação da gestão e permite predefinir entregas comuns 
para cada propósito.  
 
 
3. Análise - Os Originais 

“Ser Original não é fácil, mas eu não tenho a menor dúvida: 
é a melhor maneira de melhorar o mundo em que vivemos”  1

(Grant, The Surprising habits of Original Thinkers 2016) 
 

Esta constatação conclui a conferência de Adam Grant para o TED em abril de 2016, “The surprising habits 
of Original thinkers” (em uma tradução livre “Os surpreendentes hábitos dos pensadores Originais”) [4]. O 
fenómeno dos pensadores Originais diz respeito a pessoas que realizam ou realizaram algo único, autêntico e 
criativo acrescentando valor ao mundo, que podem ser inventores de ideias completamente novas mas também 
otimizadores de conceitos ultrapassados.  
 

Steve Jobs (1955 - 2011), o cofundador e ex-presidente da Apple Inc. é um dos mais reconhecidos nomes 
atrelados ao adjetivo Original, uma vez que revolucionou os padrões de como seres humanos interagem com as 
tecnologias. O primeiro indício de que Jobs seria um Original encontra-se em seu primeiro currículo, onde consta 
(numa tradução livre): “Estou a procura de um lugar que necessite de muitas reformas e consertos, mas que tenha 
fundações sólidas. Estou disposto a demolir paredes, construir pontes e acender fogueiras. Tenho uma grande 

1 “Being Original is not easy, but I have no doubt about this: it’s the best way to improve the world around us.” 
(Adam Grant, The Surprising habits of Original Thinkers 2016) 

 

 

experiência, um monte de energia, um pouco dessa coisa de ‘visão’ e não tenho medo de começar do zero” [5]. 
Neste excerto, Jobs apresenta-se como uma pessoa curiosa e confiante - alguns dos hábitos que Grant afirma serem 
vinculados aos Originais, são eles:  
 

O primeiro hábito é a procrastinação: Grant explica que o hábito de ‘deixar para a última hora’ é uma 
constante entre os Originais, uma vez que a pressão do ‘prazo apertado’ abre uma variedade de possíveis ideias ou, 
nas palavras do autor, “A procrastinação pode ser um problema quando se trata de produtividade, mas pode ser 
uma virtude para a criatividade” (Grant 2016), portanto é possível considerar a procrastinação como incubação de 
pensamento, o que antecede a ação. 
 

Já o segundo hábito, e o qual Steve Jobs performou durante anos em suas apresentações, é a questão de 
aparecer confiante ao público, enquanto que nos bastidores, os Originais, são inseguros e possuem dúvidas, mas 
sabem como gerenciá-las. Grant afirma existirem dois tipos de dúvidas: self-doubt (auto dúvida) e idea-doubt 
(dúvida sobre a ideia). Enquanto a primeira diz respeito ao indivíduo e questiona o ser ("eu sou ruim"), a segunda 
indaga acerca do objeto ("esta ideia é ruim") - os Originais tendem a entender que a idea-doubt é revitalizante e 
usam esta energia para obterem novas ideias. (Grant 2016) 
 

O terceiro hábito consiste na curiosidade: os Originais tendem a duvidar o padrão e tomar iniciativas para 
explorar outras opções. Como exemplo, Grant apresenta dois browsers para Internet: Internet Explorer e o Google 
Chrome, que embora sejam semelhantes em suas premissas, possuem diferenças operacionais e, segundo o 
psicólogo, quando o indivíduo dispõe-se a utilizar o primeiro browser, ele aceita o padrão pré-instalado do 
computador, enquanto que, ao decidir instalar o segundo browser o indivíduo pergunta-se “há mais alguma 
funcionalidade para explorar?”. (Grant 2016) 
 

A persistência é o quarto hábito, o qual Grant em um tom bem-humorado explica o conceito de “Vuja-de”, 
o contrário de “Deja-vu”, que seria o olhar novo sobre algo que já foi visto inúmeras vezes, originando assim uma 
visão fresca e criativa, um conceito que o Budismo descreve como “Mente do Principiante”: “A mente do 
principiante é vazia, livre dos hábitos do experiente, pronta para aceitar, para duvidar e aberta a todas as 
possibilidades. É um tipo de mente que pode ver as coisas como elas são, que passo a passo e num lampejo é capaz 
de perceber a natureza original de tudo.” (Suzuki 1970) 
 

O quinto, e último hábito de acordo com Grant, diz respeito ao medo do fracasso e o que faz um indivíduo 
ser Original é que o medo de falhar é menor que o medo de não arriscar. Nas palavras de Grant: “Eles (os 
Originais) sabem que, a longo prazo, nossos maiores arrependimentos não são ações, mas nossas não-ações (...) E 
se você olhar ao longo da história, os grandes Originais são os que mais falham, porque são eles que mais tentam.” 
(Grant 2016) 
 

Ao observar estes cinco hábitos que Adam Grant constata, é possível afirmar que estes estudos 
ambientam-se nos dias de hoje, na terceira fase da Revolução Industrial [6] e Indústria 4.0 [7], uma vez que Grant já 
considera alguns direitos dos trabalhadores como adquiridos - se este estudo se passasse na segunda Revolução 
Industrial, por exemplo, provavelmente o primeiro hábito (procrastinação) já seria repudiado, uma vez que o simples 
facto de procrastinar incorre a uma baixa produtividade e Taylor já relacionaria este hábito com a vadiagem. [8] 
 

Partindo do princípio de que estamos diante de um estudo que é passível de ser observado nos dias atuais, 
este estudo será interpretado de forma esquemática ao decompor o discurso de Adam Grant em peças que apontam 
possíveis ítens para a construção do Ciclo do Erro. Esta técnica é descrita na obra “How do you design? A 
compendium of Models” como um ”processo de quebra de problemas, em peças - para o “decompor”. A síntese 
segue reordenando as peças com base nas dependências, resolvendo cada subparte e, finalmente, unindo todas as 
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peças novamente - as “recombinando”. Esse processo de decomposição-recombinação também diverge e, em 
seguida, converge, e podemos descrevê-lo com a mesma facilidade, revertendo a sequência (estreitando, 
expandindo). Analisar um problema leva à concordância - à definição - de um processo convergente. Nesse ponto, 
esperamos que ocorra o "milagre" da transformação em que surge o conceito de solução. Em seguida, o designer 
elabora esse conceito com cada vez mais detalhes - um processo divergente.” (Dubberly 2004)  2

 
3.1 1º Modelo: Ciclo do Erro - 1.0 
 

Ao observar os estudos de Adam Grant, é possível perceber que os hábitos descritos pelo autor formam um 
ciclo ou um circuito que se repete (loop) até o objetivo ser alcançado ou o processo ser otimizado. Para construir 
este ciclo foi necessário organizar, inicialmente de forma intuitiva da ordem das ações, os hábitos que Adam Grant 
atribui aos Originais: 

 
Fig 1 – Loop de Adam Grant - como um Original pensa e atinge os seus objetivos. 
 
 

Na Figura 1, o hábito de número 1 - Procrastinação inicia o circuito, seguido pelo hábito 3 - Curiosidade 
(o que há mais para explorar?), o hábito 5 - Arriscar (ou medo de fracassar) e por fim completando o ciclo, o hábito 
4 - Persistência (mente do principiante).  
 

Neste esquema é considerado que a confiança, o hábito de número 2, deve ser o envoltório de toda esta 
experiência onde o Original percorre constantemente todas as etapas com a finalidade de encontrar uma solução 
válida e criativa para o seu problema. 

 
Este loop é denominado de Ciclo do Erro 1.0.  No intuito de evidenciar que este Ciclo funciona, faz-se 

necessário acompanhar e mapear o pensamento dos Originais e, ao retomar o currículo do Steve Jobs, exemplo 
utilizado ao descrever um personagem Original, é possível observar uma evidência desta versão do Ciclo do Erro e, 
ao organizar o conteúdo deste documento, é possível associar cada fragmento a um hábito de Grant: 

2 “(...) a process of breaking a problem into pieces—of “decomposing” it. Synthesis follows as re-ordering the pieces based on dependencies, 
solving each sub-piece, and finally knitting all the pieces back together— “recombining” the pieces. This decomposition-recombination 
process also diverges and then converges and we may just as easily describe the process by reversing the sequence (narrowing down, 
expanding out). Analyzing a problem leads to agreement—to definition—a convergent process. At that point, hopefully, the “miracle” of 
transformation occurs in which the solution concept arises. Then, the designer elaborates that concept in greater and greater detail—a 
divergent process. (Dubberly 2004)” 
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peças novamente - as “recombinando”. Esse processo de decomposição-recombinação também diverge e, em 
seguida, converge, e podemos descrevê-lo com a mesma facilidade, revertendo a sequência (estreitando, 
expandindo). Analisar um problema leva à concordância - à definição - de um processo convergente. Nesse ponto, 
esperamos que ocorra o "milagre" da transformação em que surge o conceito de solução. Em seguida, o designer 
elabora esse conceito com cada vez mais detalhes - um processo divergente.” (Dubberly 2004)  2

 
3.1 1º Modelo: Ciclo do Erro - 1.0 
 

Ao observar os estudos de Adam Grant, é possível perceber que os hábitos descritos pelo autor formam um 
ciclo ou um circuito que se repete (loop) até o objetivo ser alcançado ou o processo ser otimizado. Para construir 
este ciclo foi necessário organizar, inicialmente de forma intuitiva da ordem das ações, os hábitos que Adam Grant 
atribui aos Originais: 

 
Fig 1 – Loop de Adam Grant - como um Original pensa e atinge os seus objetivos. 
 
 

Na Figura 1, o hábito de número 1 - Procrastinação inicia o circuito, seguido pelo hábito 3 - Curiosidade 
(o que há mais para explorar?), o hábito 5 - Arriscar (ou medo de fracassar) e por fim completando o ciclo, o hábito 
4 - Persistência (mente do principiante).  
 

Neste esquema é considerado que a confiança, o hábito de número 2, deve ser o envoltório de toda esta 
experiência onde o Original percorre constantemente todas as etapas com a finalidade de encontrar uma solução 
válida e criativa para o seu problema. 

 
Este loop é denominado de Ciclo do Erro 1.0.  No intuito de evidenciar que este Ciclo funciona, faz-se 

necessário acompanhar e mapear o pensamento dos Originais e, ao retomar o currículo do Steve Jobs, exemplo 
utilizado ao descrever um personagem Original, é possível observar uma evidência desta versão do Ciclo do Erro e, 
ao organizar o conteúdo deste documento, é possível associar cada fragmento a um hábito de Grant: 

2 “(...) a process of breaking a problem into pieces—of “decomposing” it. Synthesis follows as re-ordering the pieces based on dependencies, 
solving each sub-piece, and finally knitting all the pieces back together— “recombining” the pieces. This decomposition-recombination 
process also diverges and then converges and we may just as easily describe the process by reversing the sequence (narrowing down, 
expanding out). Analyzing a problem leads to agreement—to definition—a convergent process. At that point, hopefully, the “miracle” of 
transformation occurs in which the solution concept arises. Then, the designer elaborates that concept in greater and greater detail—a 
divergent process. (Dubberly 2004)” 
 

 

 

 
Fig 2 – Validação do Ciclo do Erro 1.0 com o exemplo do currículo de Steve Jobs 
 

Ao parcelar cada objeto/fragmento relacionado a cada hábito de Grant, como observado na figura 2, é possível a 
seguinte avaliação:  
 

1. A procura de Jobs relaciona-se com a procrastinação (hábito 1): por definição procurar significa “fazer 
diligência por encontrar, buscar, investigar; desejar; pretender; indagar; tentar, diligenciar; escolher” e 
procrastinar significa “deixar para depois; usar de delongas” [9] 

2. Curiosidade relaciona-se com as ações que Jobs faz menção (demolir, construir, acender). A curiosidade 
está intimamente ligada às atitudes: “tendência para averiguar ou ver; desejo indiscreto de saber; modo de 
executar trabalhos que não são da própria profissão” [10] 

3. O “medo de começar do zero” que Steve Jobs aponta, conecta indubitavelmente com o hábito de arriscar 
(medo de fracassar): a falta de medo de Jobs é o arriscar de Grant. 

4. Já a persistência (mente do principiante) associa-se com o fragmento “muita energia, um pouco dessa coisa 
de `visão´”, onde Jobs assume o seu ponto menos forte e confirma disposição. 

5. E por fim, o hábito da confiança liga-se à frase “tenho uma grande experiência”. 
 

Na tentativa de evidenciar o funcionamento do Ciclo do Erro 1.0, é possível observar que o fluxo definido 
apresenta coerência e, ao sintetizar o pensamento de forma ordenada, vale analisar que é clara a evolução sistemática 
do Ciclo do Erro 1.0, onde tem por início uma fase inativa ou de “incubação de pensamento” como definiu Adam 
Grant, saltando para uma fase mais ativa, onde o tal pensamento se formaliza e evolui para o grande salto ou grande 
ação de todo o Ciclo, que é o ato de “arriscar” e atinge, finalmente, o ápice na fase da persistência, voltando assim 
ao seu estágio inicial, porém com todo o acúmulo de experiência que o Ciclo do Erro 1.0 proporcionou, em todas as 
suas etapas já percorridas. 
 

É possível observar que o Ciclo do Erro 1.0 apresenta uma ordenação congruente de etapas, porém faz-se 
necessária a compreensão da estrutura básica dos hábitos e como os mesmos se formam, uma vez que o sistema 
estimulado baseia-se nos hábitos de Adam Grant. 
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semelhante: as setas são sempre em sentido horário, formando o ciclo contínuo e não apresentam uma saída clara, o 
que quer dizer que o Original conscientemente pode sair do ciclo quando estiver satisfeito com o resultado final.  

4.1 2º Modelo: Ciclo do Erro - 2.0 

Ao evoluir ainda um pouco o estudo entre ambos os esquemas, de Adam Grant e de Charles Duhigg, é 
possível experimentar uma fusão, já que foi observado que ambas as ideias se transformam em estruturas 
semelhantes. Neste novo esquema, o hábito de “arriscar ou medo de fracassar” foi substituído pela palavra “erro”, 
pois o objetivo deste estudo é exatamente inseri-lo como objeto de promoção de uma solução e assim, conseguir um 
framework de trabalho que contenha o “erro” como rotina: 

 
Fig 4 – Fusão dos loops de Adam Grant e Charles Duhigg 
 

 
Portanto, ao sintetizar os conteúdos deste novo esquema, baseado numa fusão de dois esquemas previamente 

discutidos e visualmente ilustrado na figura 4, é obtido as seguintes seis etapas: 
 

1. O loop inicia-se com a deixa que, de acordo com Grant, seria a procrastinação - ou incubação de 
pensamento, a tal “dica” que o cérebro precisa para iniciar o processo do hábito; 

2. Seguindo pelo sentimento de curiosidade, intermediador necessário para que haja motivação suficiente 
para a etapa a seguir; 

3. A rotina seria o erro, as falhas de percalço, as tentativas que não correram tão bem quanto esperado; 
4. A persistência é o sentimento que leva ao próximo estágio, sentimento tal que liberta a “Mente do 

Principiante”; 
5. A ideia é despertada neste momento, como recompensa ao Original;  
6. O último estágio é dado pela confiança de se obter novas ideias/recompensas, que leva por consequência à 

nova procrastinação/deixa. 
 

É possível reconhecer que esta fusão de ideias incorre numa segunda versão do Ciclo do Erro, formando assim o 
Ciclo do Erro 2.0. Objetivando validar este novo esquema, faz-se necessária a apresentação e dissecação de uma 
amostra: o Original protagonista da história que exemplifica o Ciclo do Erro 2.0 é Stephen William Hawking (1942 - 
2018) “cosmologista, viajante espacial e herói” [12]. Com uma conhecida trajetória, o disruptivo físico e cosmólogo 
britânico foi diagnosticado em 1963 com uma doença neuronal motora conhecida popularmente como esclerose 
lateral amiotrófica (ALS) que comprometeu a sua saúde ao longo das décadas. Hawking perdeu a sua capacidade de 
falar em 1985, quando, numa viagem a Genebra, contraiu pneumonia e devido à sua condição crítica, foi submetido 
a uma traqueotomia que resultou numa perda irreversível da fala. Durante algum tempo, a comunicação de Hawking 
se deu a partir dos movimentos da sua sobrancelha quando a junção de cartões com letras formavam a palavra 

 

 

4. Análise - Os Hábitos 
“Os hábitos são poderosos mas, delicados. Podem surgir fora  

da nossa consciência ou serem arquitetados deliberadamente.”  
(Duhigg 2014) 

 
A frase acima resume o livro do repórter investigativo do jornal The New York Times, Charles Duhigg, "O 

Poder do Hábito - Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios" (Duhigg 2014). Duhigg explica que os 
hábitos são constituídos por uma tríade básica: a deixa, a rotina e a recompensa, sendo eles: 
 

1. A deixa funciona como uma “dica” para que o cérebro compreenda que está a dar início a um processo de 
hábito. Nas palavras de Duhigg, a deixa é “um estímulo que manda seu cérebro entrar em modo 
automático e indica qual hábito ele deve usar” (Duhigg 2014); 

2. A rotina é o hábito em si, o intermédio entre o começo e o fim, podendo ser “física, mental ou emocional”, 
segundo o autor;  

3. A recompensa é o que o cérebro necessita para que conclua com êxito o processo do hábito, é o objectivo 
em concreto e é o estágio final, que ajuda o cérebro a perceber se vale a pena tal hábito ser memorizado. 
 

Ao longo do tempo, Duhigg afirma que esta tríade - deixa, rotina, recompensa - se torna cada vez mais 
automática, formando assim um loop. Em termos visuais, é possível conceber a Figura 3: 

 
Fig 3 – Loop de Charles Duhigg - como os hábitos são arquitetados.  
 

Em sua obra, Duhigg cita diversos casos de sucesso, entre eles Martin Luther King Jr., o herói dos direitos 
civis que mobilizou o mundo com suas ideias e seu famoso discurso, o nadador Michael Phelps que conquistou o 
maior número de medalhas de ouro olímpicas em uma única edição, o caso do diretor executivo do Starbucks que 
revolucionou o conceito de cafetaria e, como estas pessoas conseguiram estes feitos: “Eles tiveram êxito 
transformando hábitos. Todos começam com um padrão psicológico. Primeiro, há uma sugestão, ou gatilho, que diz 
ao seu cérebro para entrar em modo automático e desdobrar um comportamento. Depois, há a rotina, que é o 
comportamento em si. Para alterar um hábito, é preciso modificar os padrões que moldam cada aspecto de nossas 
vidas. Entendendo isso, você ganha a liberdade — e a responsabilidade — para começar a trabalhar e 
refazê-los.” (Duhigg 2014) [11] 
 

A partir desta explicação, é necessária uma reavaliação do loop proposto por Grant: ele não leva em 
consideração a arquitetura básica do hábito que Duhigg afirma, apenas explica os cinco hábitos que os Originais 
possuem, portanto ao comparar ambas as estruturas, é possível comprovar que elas se comportam de forma 
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semelhante: as setas são sempre em sentido horário, formando o ciclo contínuo e não apresentam uma saída clara, o 
que quer dizer que o Original conscientemente pode sair do ciclo quando estiver satisfeito com o resultado final.  

4.1 2º Modelo: Ciclo do Erro - 2.0 

Ao evoluir ainda um pouco o estudo entre ambos os esquemas, de Adam Grant e de Charles Duhigg, é 
possível experimentar uma fusão, já que foi observado que ambas as ideias se transformam em estruturas 
semelhantes. Neste novo esquema, o hábito de “arriscar ou medo de fracassar” foi substituído pela palavra “erro”, 
pois o objetivo deste estudo é exatamente inseri-lo como objeto de promoção de uma solução e assim, conseguir um 
framework de trabalho que contenha o “erro” como rotina: 

 
Fig 4 – Fusão dos loops de Adam Grant e Charles Duhigg 
 

 
Portanto, ao sintetizar os conteúdos deste novo esquema, baseado numa fusão de dois esquemas previamente 

discutidos e visualmente ilustrado na figura 4, é obtido as seguintes seis etapas: 
 

1. O loop inicia-se com a deixa que, de acordo com Grant, seria a procrastinação - ou incubação de 
pensamento, a tal “dica” que o cérebro precisa para iniciar o processo do hábito; 

2. Seguindo pelo sentimento de curiosidade, intermediador necessário para que haja motivação suficiente 
para a etapa a seguir; 

3. A rotina seria o erro, as falhas de percalço, as tentativas que não correram tão bem quanto esperado; 
4. A persistência é o sentimento que leva ao próximo estágio, sentimento tal que liberta a “Mente do 

Principiante”; 
5. A ideia é despertada neste momento, como recompensa ao Original;  
6. O último estágio é dado pela confiança de se obter novas ideias/recompensas, que leva por consequência à 

nova procrastinação/deixa. 
 

É possível reconhecer que esta fusão de ideias incorre numa segunda versão do Ciclo do Erro, formando assim o 
Ciclo do Erro 2.0. Objetivando validar este novo esquema, faz-se necessária a apresentação e dissecação de uma 
amostra: o Original protagonista da história que exemplifica o Ciclo do Erro 2.0 é Stephen William Hawking (1942 - 
2018) “cosmologista, viajante espacial e herói” [12]. Com uma conhecida trajetória, o disruptivo físico e cosmólogo 
britânico foi diagnosticado em 1963 com uma doença neuronal motora conhecida popularmente como esclerose 
lateral amiotrófica (ALS) que comprometeu a sua saúde ao longo das décadas. Hawking perdeu a sua capacidade de 
falar em 1985, quando, numa viagem a Genebra, contraiu pneumonia e devido à sua condição crítica, foi submetido 
a uma traqueotomia que resultou numa perda irreversível da fala. Durante algum tempo, a comunicação de Hawking 
se deu a partir dos movimentos da sua sobrancelha quando a junção de cartões com letras formavam a palavra 

 

 

4. Análise - Os Hábitos 
“Os hábitos são poderosos mas, delicados. Podem surgir fora  

da nossa consciência ou serem arquitetados deliberadamente.”  
(Duhigg 2014) 

 
A frase acima resume o livro do repórter investigativo do jornal The New York Times, Charles Duhigg, "O 

Poder do Hábito - Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios" (Duhigg 2014). Duhigg explica que os 
hábitos são constituídos por uma tríade básica: a deixa, a rotina e a recompensa, sendo eles: 
 

1. A deixa funciona como uma “dica” para que o cérebro compreenda que está a dar início a um processo de 
hábito. Nas palavras de Duhigg, a deixa é “um estímulo que manda seu cérebro entrar em modo 
automático e indica qual hábito ele deve usar” (Duhigg 2014); 

2. A rotina é o hábito em si, o intermédio entre o começo e o fim, podendo ser “física, mental ou emocional”, 
segundo o autor;  

3. A recompensa é o que o cérebro necessita para que conclua com êxito o processo do hábito, é o objectivo 
em concreto e é o estágio final, que ajuda o cérebro a perceber se vale a pena tal hábito ser memorizado. 
 

Ao longo do tempo, Duhigg afirma que esta tríade - deixa, rotina, recompensa - se torna cada vez mais 
automática, formando assim um loop. Em termos visuais, é possível conceber a Figura 3: 

 
Fig 3 – Loop de Charles Duhigg - como os hábitos são arquitetados.  
 

Em sua obra, Duhigg cita diversos casos de sucesso, entre eles Martin Luther King Jr., o herói dos direitos 
civis que mobilizou o mundo com suas ideias e seu famoso discurso, o nadador Michael Phelps que conquistou o 
maior número de medalhas de ouro olímpicas em uma única edição, o caso do diretor executivo do Starbucks que 
revolucionou o conceito de cafetaria e, como estas pessoas conseguiram estes feitos: “Eles tiveram êxito 
transformando hábitos. Todos começam com um padrão psicológico. Primeiro, há uma sugestão, ou gatilho, que diz 
ao seu cérebro para entrar em modo automático e desdobrar um comportamento. Depois, há a rotina, que é o 
comportamento em si. Para alterar um hábito, é preciso modificar os padrões que moldam cada aspecto de nossas 
vidas. Entendendo isso, você ganha a liberdade — e a responsabilidade — para começar a trabalhar e 
refazê-los.” (Duhigg 2014) [11] 
 

A partir desta explicação, é necessária uma reavaliação do loop proposto por Grant: ele não leva em 
consideração a arquitetura básica do hábito que Duhigg afirma, apenas explica os cinco hábitos que os Originais 
possuem, portanto ao comparar ambas as estruturas, é possível comprovar que elas se comportam de forma 
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1. A procrastinação/deixa é ligada à observação da doença de Hawking, de como ela se desenvolve e evolui 
e de como o físico lida com ela; 

2. A curiosidade é dada quando Martin King contacta a empresa WordsPlus a fim de tentar solucionar o 
problema de comunicação de Hawking; 

3. Já o erro/rotina pode ser entendido como a degradação natural que a doença fornece ao doente e de como 
a resposta dos softwares utilizados começaram a ficar obsoletas; 

4. A persistência é dada pela contínua busca, da equipa de Hawking, em tentar obter novas respostas; 
5. A ideia/recompensa deste Ciclo foi a invenção “cheek switch” que permitiu o físico a comunicar-se 

utilizando as bochechas;  
6. A confiança é observada quando Hawking escreve uma carta ao cofundador da Intel pedindo ajuda para 

ajudar em seu problema de comunicação, confiando que ela era possível. 
 

É constatado que o Ciclo do Erro 2.0 possui um sistema coerente, comprovado a partir das evidências acima 
descritas. O Ciclo do Erro pode ser, portanto, dado como concluído em sua estrutura base. No entanto, ainda é 
necessário fazer seu enquadramento como um framework de trabalho, conforme o objetivo geral do presente artigo.  
 
 
5. Proposta de Framework 
 

A versão final do Ciclo do Erro, obtida a partir das análises feitas até então, é a seguinte: 
 

 
Fig 6 – Versão final do Ciclo do Erro 
 

Portanto, ao analisar o Ciclo do Erro com as quatro características características de um framework que 
beneficia os desenvolvedores [2], é possível avaliar as seguintes conclusões: 
 

● modularidade: o Ciclo do Erro possui seis etapas, divididas em dois módulos principais (explicados ao 
longo deste tópico), sendo de fácil localização o impacto de cada alteração: cada etapa é responsável pela 
evolução linear do sistema como um todo; 

● reusabilidade: o Ciclo do Erro pode ser considerado reutilizável, sendo que o mesmo esquema pode ser 
usado inúmeras vezes, com o mesmo objetivo final, uma vez que o Ciclo do Erro proporciona o ganho de 
diferentes experiências em todas as suas etapas; 

 

 

desejada. Porém, como era de se esperar, este movimento se tornou extremamente exaustivo e,  Martin King, um 
físico que trabalhava com Stephen Hawking contactou uma empresa chamada Words Plus , cujo software Equalizer  3 4

facilitava ao usuário selecionar palavras e comandos em um computador utilizando apenas um “clicker” manual. 
Este software foi executado pela primeira vez em um computador Apple II unido a um sintetizador de fala fabricado 
pela empresa Speech Plus  e, este novo sistema, possibilitou a Hawking comunicar-se com uma taxa de 15 palavras 5

por minuto.  
 

Contudo, a doença que acometia o físico, a ALS paralisa o paciente gradualmente, destruindo as células 
cerebrais e da medula, impossibilitando o doente de controlar os seus movimentos musculares e, em 2008 o nervo 
que lhe permitia mover os polegares degradou-se a ponto de inviabilizar o uso do “clicker”. A equipa que trabalhava 
com Hawking fez inúmeros experimentos sobre o que funcionaria para que o físico continuasse a expressar as suas 
ideias e, seu assistente inventou um dispositivo de comutação nomeado de “cheek switch” (em uma tradução livre, 
interruptor da bochecha). O aparelho prendia-se aos óculos do paciente e conseguia detectar, por meio de um feixe 
infravermelho ligeiro quando o músculo da bochecha era enrijecido e, com este movimento, Hawking pôde navegar 
na internet, escrever livros, e-mails e falar. Porém, como a doença é degenerativa, em 2011 a capacidade do físico 
em se comunicar começou a declinar, chegando ao ápice de conseguir falar apenas uma ou duas palavras por 
minuto. Foi então que numa carta destinada à Gordon Moore, cofundador da empresa multinacional Intel 
Corporation, Hawking escreveu: "Minha entrada de fala está muito, muito lenta hoje em dia. Existe alguma maneira 
de a Intel ajudar?" [13]. Foi com este passo de confiança e perseverança que, após muitos estudos e erros, passando 
por sistemas hardware e software de comunicação personalizado que, a interface ACAT foi escrita pela Intel, que 
inclui um algoritmo de previsão de palavras fornecido por SwiftKey e ainda, em um hardware separado, um 
sintetizador de voz chamado Speech Plus que foi imita a voz de Hawking nos anos 80, a batizada “Perfect Paul”. 
Diante do resumo da complexa história de Stephen Hawking, é possível fragmentá-la e associar ao Ciclo do Erro 2.0 
da seguinte forma: 
 

 
Fig 5 – Validação do Ciclo do Erro 2.0 com o exemplo de Stephen Hawking 

3 Empresa localizada em Palmdale é uma cidade localizada no estado norte-americano da Califórnia, Los Angeles, cujo CEO foi Walter Woltosz.  
4 O programa de computador Equalizer vinha carregado com aproximadamente três mil palavras selecionadas que, quando selecionadas no 
ecrã, as processava via um sintetizador. (Mary-Lane Kamberg 2015) 
5 Empresa localizada em Mountain View é uma cidade localizada no estado norte-americano da Califórnia, Santa Clara. “When I have built up 
a sentence, I can send it to my speech synthesizer. I use a separate hardware synthesizer, made by Speech Plus.” (Stephen Hawking s.d.) 

 

ERRO
ROTINA

PROCRASTINAÇÃO
DEIXA

RECOMPENSA
IDEIA

PERSISTÊNCIA

CURIOSIDADE

CONFIANÇA

Como a doença de 
Stephen Hawking 
funciona e evolui

A invenção  
“Cheek Switch”

Doença degenerativa, 
dificuldade de resposta 

dos softwares

Busca contínua 
de soluções

Será que a WordsPlus 
pode ajudar?

Carta pedindo 
ajuda à Intel



129CICLO DO ERRO NA GESTÃO DE PROJETOS

 

 
 

1. A procrastinação/deixa é ligada à observação da doença de Hawking, de como ela se desenvolve e evolui 
e de como o físico lida com ela; 

2. A curiosidade é dada quando Martin King contacta a empresa WordsPlus a fim de tentar solucionar o 
problema de comunicação de Hawking; 

3. Já o erro/rotina pode ser entendido como a degradação natural que a doença fornece ao doente e de como 
a resposta dos softwares utilizados começaram a ficar obsoletas; 

4. A persistência é dada pela contínua busca, da equipa de Hawking, em tentar obter novas respostas; 
5. A ideia/recompensa deste Ciclo foi a invenção “cheek switch” que permitiu o físico a comunicar-se 

utilizando as bochechas;  
6. A confiança é observada quando Hawking escreve uma carta ao cofundador da Intel pedindo ajuda para 

ajudar em seu problema de comunicação, confiando que ela era possível. 
 

É constatado que o Ciclo do Erro 2.0 possui um sistema coerente, comprovado a partir das evidências acima 
descritas. O Ciclo do Erro pode ser, portanto, dado como concluído em sua estrutura base. No entanto, ainda é 
necessário fazer seu enquadramento como um framework de trabalho, conforme o objetivo geral do presente artigo.  
 
 
5. Proposta de Framework 
 

A versão final do Ciclo do Erro, obtida a partir das análises feitas até então, é a seguinte: 
 

 
Fig 6 – Versão final do Ciclo do Erro 
 

Portanto, ao analisar o Ciclo do Erro com as quatro características características de um framework que 
beneficia os desenvolvedores [2], é possível avaliar as seguintes conclusões: 
 

● modularidade: o Ciclo do Erro possui seis etapas, divididas em dois módulos principais (explicados ao 
longo deste tópico), sendo de fácil localização o impacto de cada alteração: cada etapa é responsável pela 
evolução linear do sistema como um todo; 

● reusabilidade: o Ciclo do Erro pode ser considerado reutilizável, sendo que o mesmo esquema pode ser 
usado inúmeras vezes, com o mesmo objetivo final, uma vez que o Ciclo do Erro proporciona o ganho de 
diferentes experiências em todas as suas etapas; 

 

 

desejada. Porém, como era de se esperar, este movimento se tornou extremamente exaustivo e,  Martin King, um 
físico que trabalhava com Stephen Hawking contactou uma empresa chamada Words Plus , cujo software Equalizer  3 4

facilitava ao usuário selecionar palavras e comandos em um computador utilizando apenas um “clicker” manual. 
Este software foi executado pela primeira vez em um computador Apple II unido a um sintetizador de fala fabricado 
pela empresa Speech Plus  e, este novo sistema, possibilitou a Hawking comunicar-se com uma taxa de 15 palavras 5

por minuto.  
 

Contudo, a doença que acometia o físico, a ALS paralisa o paciente gradualmente, destruindo as células 
cerebrais e da medula, impossibilitando o doente de controlar os seus movimentos musculares e, em 2008 o nervo 
que lhe permitia mover os polegares degradou-se a ponto de inviabilizar o uso do “clicker”. A equipa que trabalhava 
com Hawking fez inúmeros experimentos sobre o que funcionaria para que o físico continuasse a expressar as suas 
ideias e, seu assistente inventou um dispositivo de comutação nomeado de “cheek switch” (em uma tradução livre, 
interruptor da bochecha). O aparelho prendia-se aos óculos do paciente e conseguia detectar, por meio de um feixe 
infravermelho ligeiro quando o músculo da bochecha era enrijecido e, com este movimento, Hawking pôde navegar 
na internet, escrever livros, e-mails e falar. Porém, como a doença é degenerativa, em 2011 a capacidade do físico 
em se comunicar começou a declinar, chegando ao ápice de conseguir falar apenas uma ou duas palavras por 
minuto. Foi então que numa carta destinada à Gordon Moore, cofundador da empresa multinacional Intel 
Corporation, Hawking escreveu: "Minha entrada de fala está muito, muito lenta hoje em dia. Existe alguma maneira 
de a Intel ajudar?" [13]. Foi com este passo de confiança e perseverança que, após muitos estudos e erros, passando 
por sistemas hardware e software de comunicação personalizado que, a interface ACAT foi escrita pela Intel, que 
inclui um algoritmo de previsão de palavras fornecido por SwiftKey e ainda, em um hardware separado, um 
sintetizador de voz chamado Speech Plus que foi imita a voz de Hawking nos anos 80, a batizada “Perfect Paul”. 
Diante do resumo da complexa história de Stephen Hawking, é possível fragmentá-la e associar ao Ciclo do Erro 2.0 
da seguinte forma: 
 

 
Fig 5 – Validação do Ciclo do Erro 2.0 com o exemplo de Stephen Hawking 

3 Empresa localizada em Palmdale é uma cidade localizada no estado norte-americano da Califórnia, Los Angeles, cujo CEO foi Walter Woltosz.  
4 O programa de computador Equalizer vinha carregado com aproximadamente três mil palavras selecionadas que, quando selecionadas no 
ecrã, as processava via um sintetizador. (Mary-Lane Kamberg 2015) 
5 Empresa localizada em Mountain View é uma cidade localizada no estado norte-americano da Califórnia, Santa Clara. “When I have built up 
a sentence, I can send it to my speech synthesizer. I use a separate hardware synthesizer, made by Speech Plus.” (Stephen Hawking s.d.) 
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3. Frameworks de aplicação: voltados para domínios de aplicação mais amplos e são a pedra fundamental para 
atividades de negócios das empresas e permitem o desenvolvimento de aplicações e produtos diretamente. 

 
A partir das definições supracitadas é possível enquadrar o Ciclo do Erro como um framework de aplicação 

uma vez que possibilita o desenvolvimento de aplicações e produtos diretamente, no caso do Ciclo do Erro, ideias e 
soluções. É possível garantir uma ideia nova a cada ronda completa do sistema, uma vez que as suas etapas foram 
desenhadas para cumprir este pressuposto. No entanto, faz-se necessária a reflexão deste enquadramento, uma vez 
que o Ciclo do Erro não poderá ser um framework de infraestrutura do sistema e nem de integração middleware. 
Apesar de que, por definição, seja possível enquadrar o Ciclo do Erro em ambas classificações, este sistema é muito 
mais vocacionado à aplicação de uma tese do que apenas simplificar um sistema que inclui o erro como parte ativa 
de uma solução e de ser integrado a outros softwares. 
 
Para finalizar, Ciclo do Erro pode então ser considerado um framework de trabalho pois: 
 

● Cumpre a função básica de um framework: beneficiar o desenvolvedor, ilustrado no presente artigo como 
Original; 

● Prova a sua utilidade em cada etapa que compõe o sistema;  
● Enquadra-se em uma das três classificações diagnosticadas por Fayad e Smith. [2] 

 
  

 

 

● extensibilidade: o Ciclo do Erro pode ser uma extensão de outros frameworks, uma vez que interfere no 
sistema criativo de desenvolvimento do produto e não na gestão de tempos e organização de equipas;  

● inversão de controlo: o Ciclo do Erro propõe um objetivo principal que é a solução de problemas com 
base em uma rotina de erro, sendo recompensada por uma ideia, portanto há uma coordenação e sequência 
clara de como ele funciona. 

 
5.1 Divisão dos módulos 
 

São dois módulos, compostos por uma tríade cada.  
 

1. A primeira tríade é composta de PROCRASTINAÇÃO/DEIXA, ERRO/ROTINA e IDEIA/RECOMPENSA. 
Esta tríade pode ser nomeada como “pontos de ação”, uma vez que sugerem atividade. 

2. A segunda tríade é composta por CURIOSIDADE, PERSISTÊNCIA e CONFIANÇA. Esta tríade, por sua 
vez, sugere estímulos e pode ser nomeada como “pontos de impulso”. 
 
A compreensão das duas tríades do “Ciclo do Erro” é feita por partes: 
 

Pontos de ação: como sugere o nome, esta tríade de deixa, rotina e recompensa é dada por ações e baseia-se, 
principalmente, nos estudos de Charles Duhigg de como se comportam os hábitos: 

1. Apesar de a primeira etapa procrastinação/deixa ser considerada uma inação, ela é detentora de uma 
capacidade ativa de incubação de pensamento, ou seja, o ato de procrastinar pode não ser visto a “olhos 
nus”, porém é o importante estado de observação, que inicia o processo do Ciclo do Erro; 

2. O erro/rotina consiste na maior atividade desta tríade: é nesta etapa em que o Original protagoniza o erro 
ou falha que servirá de força motriz para as etapas seguintes; 

3. A ideia/recompensa é a ação que entrega o prazer de saborear uma nova ideia, nascida a partir de um 
processo organizado de ações e estímulos, podendo ser o último passo do Ciclo do Erro, caso o Original 
fique satisfeito com a solução obtida. 
 

Pontos de impulso: são etapas que estimulam a etapa que a sucede, ou seja, uma ação. Esta tríade é baseada, 
principalmente, nos estudos de Adam Grant sobre os hábitos dos pensadores Originais. 
 

1. A curiosidade consiste em um estímulo ao cérebro, despertada por uma deixa e que induz à uma ação, no 
caso do Ciclo do Erro, ao erro como rotina; 

2. A persistência é a ação primitiva da mente do principiante, impulsionando uma nova ação, por sua vez, 
uma ideia recompensadora; 

3. A confiança é despertada pela ideia, que impulsiona, por sua vez, uma nova ronda do Ciclo do Erro, mais 
experiente por já ter sido completado outrora.  

 
Os frameworks podem ser classificados em três grupos, segundo seu escopo: [2] 

 
1. Frameworks de infraestrutura do sistema: simplificam o desenvolvimento da infraestrutura de sistemas 

portáteis e eficientes, como por exemplo, sistemas operacionais, interfaces com o usuário e ferramentas de 
processamento de linguagem. Geralmente são utilizados internamente em uma organização de software; 

2. Frameworks de integração middleware: usados para integrar aplicações e projetados para melhorar a 
habilidade de desenvolvedores em modularizar, reutilizar e estender sua infraestrutura de software para 
funcionar em um ambiente distribuído; 
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3. Frameworks de aplicação: voltados para domínios de aplicação mais amplos e são a pedra fundamental para 
atividades de negócios das empresas e permitem o desenvolvimento de aplicações e produtos diretamente. 
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que o Ciclo do Erro não poderá ser um framework de infraestrutura do sistema e nem de integração middleware. 
Apesar de que, por definição, seja possível enquadrar o Ciclo do Erro em ambas classificações, este sistema é muito 
mais vocacionado à aplicação de uma tese do que apenas simplificar um sistema que inclui o erro como parte ativa 
de uma solução e de ser integrado a outros softwares. 
 
Para finalizar, Ciclo do Erro pode então ser considerado um framework de trabalho pois: 
 

● Cumpre a função básica de um framework: beneficiar o desenvolvedor, ilustrado no presente artigo como 
Original; 

● Prova a sua utilidade em cada etapa que compõe o sistema;  
● Enquadra-se em uma das três classificações diagnosticadas por Fayad e Smith. [2] 

 
  

 

 

● extensibilidade: o Ciclo do Erro pode ser uma extensão de outros frameworks, uma vez que interfere no 
sistema criativo de desenvolvimento do produto e não na gestão de tempos e organização de equipas;  

● inversão de controlo: o Ciclo do Erro propõe um objetivo principal que é a solução de problemas com 
base em uma rotina de erro, sendo recompensada por uma ideia, portanto há uma coordenação e sequência 
clara de como ele funciona. 
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São dois módulos, compostos por uma tríade cada.  
 

1. A primeira tríade é composta de PROCRASTINAÇÃO/DEIXA, ERRO/ROTINA e IDEIA/RECOMPENSA. 
Esta tríade pode ser nomeada como “pontos de ação”, uma vez que sugerem atividade. 

2. A segunda tríade é composta por CURIOSIDADE, PERSISTÊNCIA e CONFIANÇA. Esta tríade, por sua 
vez, sugere estímulos e pode ser nomeada como “pontos de impulso”. 
 
A compreensão das duas tríades do “Ciclo do Erro” é feita por partes: 
 

Pontos de ação: como sugere o nome, esta tríade de deixa, rotina e recompensa é dada por ações e baseia-se, 
principalmente, nos estudos de Charles Duhigg de como se comportam os hábitos: 

1. Apesar de a primeira etapa procrastinação/deixa ser considerada uma inação, ela é detentora de uma 
capacidade ativa de incubação de pensamento, ou seja, o ato de procrastinar pode não ser visto a “olhos 
nus”, porém é o importante estado de observação, que inicia o processo do Ciclo do Erro; 

2. O erro/rotina consiste na maior atividade desta tríade: é nesta etapa em que o Original protagoniza o erro 
ou falha que servirá de força motriz para as etapas seguintes; 

3. A ideia/recompensa é a ação que entrega o prazer de saborear uma nova ideia, nascida a partir de um 
processo organizado de ações e estímulos, podendo ser o último passo do Ciclo do Erro, caso o Original 
fique satisfeito com a solução obtida. 
 

Pontos de impulso: são etapas que estimulam a etapa que a sucede, ou seja, uma ação. Esta tríade é baseada, 
principalmente, nos estudos de Adam Grant sobre os hábitos dos pensadores Originais. 
 

1. A curiosidade consiste em um estímulo ao cérebro, despertada por uma deixa e que induz à uma ação, no 
caso do Ciclo do Erro, ao erro como rotina; 

2. A persistência é a ação primitiva da mente do principiante, impulsionando uma nova ação, por sua vez, 
uma ideia recompensadora; 

3. A confiança é despertada pela ideia, que impulsiona, por sua vez, uma nova ronda do Ciclo do Erro, mais 
experiente por já ter sido completado outrora.  

 
Os frameworks podem ser classificados em três grupos, segundo seu escopo: [2] 
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