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Design thinkíng

com esse insight em mente. Embora nem sempre presciente
(o inventor achava, por exemplo, que o fonógrafo serviria ba-
sicamente para a gravação e a reprodução de ditado), Edison
invariavelmente dava grande consideração a necessidades e
preferências do usuário.

A abordagem de Edison é um dos primeiros exemplos do
que hoje se chama design thinking — metodologia que imbui
todo o espectro de atividades de inovação de um etos de
concepção centrado no homem. Com isso, quero dizer que
a inovação é movida por uma ampla compreensão — fruto
da observação direta — daquilo que cada um quer e precisa
na vida, e daquilo que aprova ou desaprova no modo de
produção, embalagem, marketing, venda e manutenção de
determinados produtos.

Para muitos, o grande invento de Edison foi o laboratório
moderno de P&D e seus métodos de investigação expe-
rimental. Edison não era um cientista especializado num
campo apenas — era, antes, um generalista com aguçado
tino comercial. Em seu laboratório
em Menlo Park, New Jersey, Edison
se cercava de gente com talento
para improviso e experimentação.
Na prática, derrubou o mito do "in-
ventor genial e solitário" ao criar
uma abordagem de equipe à ino-
vação. Embora biógrafos relatem
o clima de camaradagem dessa tru-
pe, o processo também incluía infin-
dáveis rodadas de tentativa e erro

— os tais 99% de transpiração, na
famosa definição de gênio formu-
lada pelo inventor. A idéia era jus-
tamente não corroborar hipóteses
preconcebidas — mas ajudar o investigador a aprender al-
go a cada lance iterativo. Inovar exige esforço; Edison trans-
formou a tarefa numa profissão que mesclava arte, habilida-
de, ciência, tino para os negócios e uma compreensão astuta
de clientes e mercados.

O design thinking é descendente direto dessa tradição.
É uma disciplina que usa a sensibilidade e os métodos de
quem projeta ou concebe coisas para casar as necessidades
do indivíduo com o que é tecnologicamente factível e com
aquilo que uma estratégia de negócios viável possa conver-
ter em valor para o cliente e em oportunidade de mercado.
A exemplo do trabalhoso processo de inovação de Edison,
costuma exigir muita transpiração.

A meu ver, o design thinking tem muito a oferecer a um
ambiente de negócios no qual a maioria das idéias e me-
lhores práticas de gestão pode ser copiada e explorada por
quem quiser. Hoje, o líder encara a inovação como a grande
fonte de diferenciação e vantagem competitiva — e seria
bom se incorporasse o raciocínio do design thinking a todas
as fases do processo.

Muito além da superfície
O design sempre foi visto como uma das últimas etapas do
processo de desenvolvimento — o ponto no qual o designer,
que até então não exercera nenhum papel no considerá-
vel trabalho de inovação, entra em cena e cria uma bela
"embalagem" para a idéia. É verdade que essa abordagem
promoveu o crescimento do mercado em distintas áreas ao
tornar um produto ou tecnologia novos mais interessantes
esteticamente — e, portanto, mais desejáveis para o consu-
midor — ou ao acentuar a percepção da marca por meio
de estratégias de comunicação e publicidade inteligentes
e provocadoras. Na segunda metade do século 20 o design
virou um ativo competitivo cada vez mais valorizado em
áreas como as de aparelhos eletrônicos, automóveis e bens
de consumo embalados. Mas, na maioria dos demais setores,
seguiu sendo uma atividade acessória do fim do processo.

Hoje, porém, em vez de pedir que o designer torne mais
atraente para o público uma idéia já desenvolvida, muitas

empresas buscam idéias novas que
melhor atendam às necessidades e
desejos do consumidor. O primei-
ro papel é tático e resulta em gera-
ção de valor limitada; o segundo é
estratégico e produz formas radical-
mente novas de valor.

Além disso, à medida que eco-
nomias do mundo desenvolvido
migram da manufatura industrial
para o trabalho do conhecimento
e a prestação de serviços, cresce o
terreno da inovação. Seus objetivos
já não são apenas o produto físico.
Hoje, são novas modalidades de

processos, serviços, interações viabilizadas pela TI, formas
de entretenimento, comunicação e colaboração — ou seja,
a atividade centrada no homem na qual o design thinking
pode fazer uma diferença decisiva (veja "Perfil de um ás do
design thinking").

Peguemos o caso da empresa americana de saúde Kaiser
Permanente, que queria melhorar a qualidade da experiên-
cia vivida tanto por pacientes como por profissionais da área
médica. Empresas do setor de serviços em geral conseguem
promover inovações consideráveis nas frentes de criação e
prestação do serviço. Ao ensinar técnicas de design thinking
a enfermeiras, médicos e administradores, a Kaiser pretendia
inspirar o pessoal a propor novas idéias. Durante vários me-
ses, equipes da Kaiser participaram de oficinas com a ajuda
de minha firma, a IDEO, e de um grupo de coaches da pró-
pria Kaiser. Essa atividade gerou uma carteira de inovações,
muitas das quais já em fase de implementação na empresa.

Uma delas — uni projeto para reestruturar a troca de
turno do pessoal de enfermagem em quatro hospitais da
Kaiser — ilustra com perfeição tanto a natureza mais ampla
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Perfil de um ás do
design thinking

Ao contrário do que reza a opinião popular, não é

preciso usar sapatos esquisitos nem blusas pretas

de gola olímpica para ser um ás do design thinking.

Tampouco é preciso passar por urna escola de

design, embora a maioria desses indivíduos tenha

tido alguma formação na área. Minha experiência

mostra que muita gente fora do mundo do design

tem aptidão natural para esse tipo de raciocínio,

que pode ser ativado com o desenvolvimento

e as experiências certas. Aqui, como ponto

de partida, temos algumas das características
desses indivíduos:

Empatia. Essa pessoa é capaz de imaginar o

mundo de várias perspectivas: de colegas, clientes,

usuários, consumidores (atuais e potenciais),

Ao colocar as pessoas em primeiro lugar, esse

indivíduo pode vislumbrar soluções inerentemente

desejáveis e contemplar necessidades explícitas

ou latentes. É alguém que observa o mundo nos

mínimos detalhes, percebe coisas que outros não

vêem e usa seus insights para inspirar a inovação.

Raciocínio integrativo. Essa pessoa usa não só

processos analíticos (que produzem alternativas

mutuamente excludentes), mas também consegue

enxergar todos os aspectos relevantes (às vezes

contraditórios) de um problema espinhoso e criar

soluções inéditas, que superam —e melhoram

dramaticamente — as alternativas existentes

(veja o livro Choque de Idéias, de Roger Martin.)

Otimismo. Essa pessoa parte do princípio de que,

por mais difíceis que sejam as limitações impostas

pelo problema, há pelo menos uma solução poten-

cial melhor do que as alternativas existentes.

Experimentação. Inovações significativas não

brotam de ajustes incrementais. Quem exibe esse

raciocínio propõe questões e explora problemas de

modo criativo, que leva a direções totalmente novas.

Colaboração. A crescente complexidade de

produtos, serviços e experiências substituiu o

mito do gênio criativo solitário pela realidade do

colaborador interdisciplinar motivado. Os grandes

ases do design thinking não se limitam a trabalhar

em conjunto com outras disciplinas; muitos deles

têm experiência relevante em mais de uma.

Na IDEO, empregamos indivíduos que são enge-

nheiros e profissionais do marketing, antropólogos

e especialistas em desenho industrial, arquitetos

e psicólogos.

de "produtos" da inovação como o valor de uma abordagem
de design holística. A equipe central do projeto incluía um
estrategista (que fora da enfermagem), um especialista em
desenvolvimento organizacional, um especialista em tecno-
logia, um criador de processos, um representante sindical e
designers da IDEO. O grupo trabalhou com equipes de ino-
vação formadas por profissionais da linha de frente de cada
um dos quatro hospitais.

Na primeira fase do projeto, a equipe trabalhou com en-
fermeiras para identificar problemas no processo corren-
te de troca de turno. O principal deles era o fato de que
um enfermeiro costumava passar os primeiros 45 minutos
do turno no posto de enfermagem, recebendo, dos colegas
do turno anterior, informações sobre os pacientes. Os mé-
todos usados para a troca de informações variavam de hos-
pital para hospital e iam de recados gravados a conversas
cara a cara. E o pessoal de enfermagem reunia os dados exi-
gidos para atender cada paciente de diversas formas — ano-
tações rápidas no primeiro pedaço de papel que aparecesse,
por exemplo, e até no próprio uniforme. Apesar do consi-
derável tempo gasto com os relatos, o pessoal muitas vezes
deixava de se informar sobre aquilo que mais importava
para o paciente: se passara bem ou mal durante o turno
anterior, quem estivera ali da família e que exames e tra-
tamentos haviam sido ministrados. A equipe descobriu
que para muitos pacientes a troca de turno representava
uma lacuna no tratamento. Usando conclusões tiradas da
observação desses importantes momentos de transição, as
equipes de inovação exploraram soluções potenciais por
meio de brainstorming e prototipagem rápida (o protótipo
de uma inovação em serviços não será, obviamente, con-
creto, embora deva ser tangível; já que imagens nos ajudam
a entender melhor o que se aprende com um protótipo, em
geral filmamos o desempenho de serviços testados, como
fizemos na Kalser).

Um teste com protótipos não precisa ser complexo nem
custar caro. Em outro projeto na área de saúde, a IDEO aju-
dou um grupo de cirurgiões a conceber um aparelho para
cirurgia nos seios da face. Enquanto os médicos desfiavam
as características físicas ideais do instrumento, um dos de-
signers pegou um pincel mágico, um potinho de filme foto-
gráfico e um pregador de roupas e uniu tudo com fita adesi-
va. "Mais ou menos assim?", perguntou. Com esse protótipo
rudimentar em mãos, os cirurgiões puderam ser muito mais
precisos sobre a função que o projeto final deveria cumprir.

Um protótipo deve consumir apenas a quantidade de
tempo, esforço e investimento necessária à geração de um
feedback útil e à evolução da idéia — nada mais. Quanto
mais "acabado" parecer um protótipo, menor a probabilida-
de de que seus criadores ouçam o feedback — e se valham
dele. O objetivo da prototipagem não é chegar ao fim da
linha. É descobrir pontos fortes e fracos da idéia e identificar
rumos novos que outros protótipos poderiam seguir.
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O design proposto para as trocas de turno previa que o
pessoal de enfermagem passaria informações aos colegas
na frente do paciente, e não no posto de enfermagem. Em
apenas uma semana a equipe montou um protótipo
que incluía novos procedimentos e um software sim-
ples, que permitia ao pessoal recuperar anotações
anteriores de troca de turno e acrescentar outras.
Além disso, podia inserir dados sobre pacientes
ao longo do turno, em vez de passar tudo de
uma vez ao fim do período. O software orga-
nizava os dados num formato simples, per-
sonalizado para cada enfermeiro, no início
do turno. O resultado? Maior qualidade
na transferência de informações e menor
tempo dedicado ao relato, permitindo
um contato muito mais cedo e mais em-
basado com os pacientes.

Ao avaliar o impacto das mudanças
ao longo do tempo, a Kaiser observou
que o intervalo médio entre a chega-
da de uma enfermeira e a primeira
interação com um paciente caíra para
menos da metade, o que aumentou
consideravelmente o tempo de enfer-
magem disponível nos quatro hospitais.
Igualmente relevante foi o efeito sobre
a qualidade da experiência profissio-
nal do pessoal de enfermagem. Uma
enfermeira comentou: "Faz apenas 45
minutos que cheguei e já estou uma ho-
ra adiantada". Outra declarou: "É a pri-
meira vez que consigo sair daqui as-
sim que meu turno acaba".

Esse grupo de enfermagem conseguiu
melhorar consideravelmente a experiência
vivida pelo paciente e, ao mesmo tempo, au-
mentar a própria produtividade e satisfação
com o trabalho. Ao recorrer à metodologia de
design centrada no homem, conseguiu criar
um processo de inovação relativamente peque-
no, que produziu um grande impacto. As mu-
danças na troca de turno estão sendo adotadas
em todo sistema Kaiser. Já a capacidade de registro
confiável de informações críticas sobre o paciente
está sendo integrada a uma iniciativa de prontuário
eletrônico em curso em toda a empresa.

O que aconteceria na Kaiser se todo enfermeiro, médi-
co e administrador, em todo hospital, sentisse autonomia
para atacar os problemas como fez esse grupo? Para che-
gar à resposta, a Kaiser criou o Garfield Innovation Cen-
ter, que é tocado pela equipe central do projeto original
e dá consultoria à organização inteira. A missão do centro
é buscar inovações que melhorem a experiência vivida pe-
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Io paciente e, de modo mais geral, prefigurem o "hospital
do futuro" da Kaiser. O centro está implementando fer-
ramentas de design thinking em todo o sistema Kaiser.

Como funciona o design thinking
O mito do gênio criativo é resiliente: acreditamos que urna
grande idéia brota totalmente formada de uma mente bri-

lhante, num feito da imaginação muito além do alcance
de meros mortais. Só que o que ocorreu na equipe de

enfermagem da Kaiser não foi nem um avanço súbito
e revolucionário, nem o estalo de um gênio — foi

fruto do trabalho árduo realçado por uni processo
criativo de descoberta centrado no ser humano,

seguido de ciclos iterativos de testes com pro-
tótipos e aperfeiçoamento.

O melhor jeito de descrever o processo
de design é metaforicamente — como um
sistema de espaços, em vez de uma série
predefinida de passos ordenados. Esses
espaços delimitam tipos distintos de ati-
vidades correlatas que, juntas, formam
o continuam da inovação. O design

l thinking pode parecer caótico para um
marinheiro de primeira viagem. Mas, no
decorrer de um projeto, os participantes
acabam entendendo — como ocorreu
na Kaiser — que o processo faz senti-
do e produz resultados, ainda que sua
arquitetura seja distinta do processo

linear fundado em marcos intermediá-
rios característico de outras atividades
empresariais.

Todo projeto de design deve, em última
instância, atravessar três espaços (veja o

quadro à esquerda), que chamamos de "ins-
piração", para as circunstâncias (um proble-

ma, uma oportunidade ou ambos) que motivam
a busca de soluções; "ideação", para o processo

de gerar, desenvolver e testar idéias que podem
levar a soluções; e "implementação", para traçar a

rota até o mercado. Um projeto transitará em loop
por esses espaços — sobretudo os dois primeiros—mais

de uma vez à medida que as idéias são refinadas e no-
vos rumos são tomados.

Às vezes o estopim de um projeto é o reconhecimento, pe-
la liderança, de uma séria mudança na sorte da empresa. Em
2004 a japonesa Shimano, fabricante de peças de bicicleta,
enfrentava a estagnação do crescimento em dois segmentos
tradicionais e sofisticados nos Estados Unidos — o de moun-
tain bike e o de bicicletas profissionais de competição. A
empresa sempre apostara na inovação tecnológica para pro-
pelir o crescimento e, naturalmente, tentava prever de onde
viria a próxima. Agora, a Shimano achava que uma bicicleta
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de passeio sofisticada, que atraísse o
público mais maduro, seria algo inte-
ressante a explorar. A IDEO foi convi-
dada a colaborar com o projeto.

Durante a fase de inspiração,
uma equipe interdisciplinar da
IDEO e da Shimano — designers, cientistas comporta-
mentaís, pessoal de marketing e engenheiros — tratou
de identificar obstáculos ao projeto. A equipe tinha o palpite
de que deveria ampliar o leque para além do mercado mais
sofisticado, que talvez não fosse a única e nem a melhor fon-
te de novo crescimento. Assim, saiu a campo para descobrir
por que 90% dos adultos americanos não andam de bicicleta.
Ao buscar novas maneiras de analisar o problema, os mem-
bros da equipe conviveram com todo tipo de consumidor.
Descobriram que quase todos com quem conversaram ti-
nham andado de bicicleta quando criança e guardavam lem-
branças felizes da época. Também descobriram que muitos
americanos se sentem intimidados pelo mundo das bicicle-
tas atual — pela experiência no varejo (incluindo jovens
atletas, vestidos a caráter, que trabalham como vendedores
na maioria das lojas independentes); pela complexidade e
pelo custo de bicicletas, acessórios e roupas especiais; pelo
perigo de pedalar em ruas desprovidas de ciclovias; e pela

manutenção de bicicletas tecnica-
mente sofisticadas — e pouco usadas.

Essa exploração centrada no ho-
mem — e cujos insights vieram
de gente que não integrava a ba-
se típica de clientes da Shima-

no — levou à conclusão de que uma nova categoria de bi-
cicletas podia ser capaz de reconectar o americano às expe-
riências da infância e, ao mesmo tempo, atacar as causas
dessa sensação de intimidação — revelando, portanto, um
grande e inexplorado mercado.

A equipe de design, responsável por todos os aspectos
daquilo que foi vislumbrado como uma experiência holís-
tica, criou o conceito de "Coasting". A meta era atrair ciclis-
tas "aposentados" para uma atividade simples, direta, diverti-
da. A nova bicicleta, projetada mais para o lazer do que para
a prática esportiva, não teria controles no guidão nem cabos
serpenteando ao longo do quadro. A exemplo das primeiras
bicicletas que muitos de nós usamos, o freio seria aciona-
do pelo pedal. Com a ajuda de um computador de bordo,
três marchas iriam se alternar automaticamente conforme
a velocidade aumentasse ou diminuísse. As bicicletas teriam
assentos confortáveis, seriam fáceis de manejar e exigiriam
relativamente pouca manutenção.

Como inserir o design thinking tio processo de inovação

Comece do começo.

Envolva quem domina esse

tipo de raciocínio já no início

do processo de inovação, antes

que qualquer direção tenha

sido definida. O design thinking

o ajudará a explorar mais idéias,

mais rapidamente.

Adote uma abordagem

centrada no homem.
Além de considerações

comerciais e tecnológicas,

a inovação deve levar em

conta comportamento,

necessidades e preferências

humanos. O design thinking

centrado no ser humano — so-

bretudo quando inclui pesquisa

baseada em observação direta

— trará insights inesperados e

produzirá inovações que re-

fletirão de modo mais exato

o que o cliente quer.

Teste no início, com fre-

qüência. Crie uma expectativa

de experimentação e testes

rápidos. Estimule a equipe a

criar protótipos já na primeira

semana do projeto. Avalie o

progresso à luz de critérios

como o tempo médio para

criar o primeiro o protótipo

ou o número de consumidores

expostos a protótipos durante

o programa.

Busque ajuda externa.
Para ampliar o ecossistema

de inovação, busque oportu-

nidades de co-criação com

clientes e consumidores.

Explore redes da Web 2.0

para aumentar a escala efetiva

de sua equipe de inovação
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Três grandes fabricantes — Trek,
Raleigh e Giant — criaram novas bi-
cicletas incorporando os componen-
tes inovadores da Shimano. Mas a equi-
pe de design não parou na bicicleta.
Criou estratégias de venda para reven-
dedores independentes, em parte para aliviar o desconfor-
to que um novato sentia ao entrar em lojas projetadas
para atender iniciados. A equipe criou uma marca que iden-
tificava a Coasting com um jeito de curtir a vida. E elaborou
uma campanha de relações públicas — em conjunto com
governos locais e associações de ciclistas — que indicava
lugares seguros para pedalar.

Embora o projeto já envolvesse muito mais gente quan-
do chegou à fase de implementação, o uso do design thinking
nos primeiros estágios da inovação foi o que produziu es-
sa solução completa. Com efeito, a única contribuição
que teria sido esperada da equipe de design — o visual
da bicicleta — foi empurrada intencionalmente para um
estágio posterior do processo de desenvolvimento, quando
a equipe criou um design de referência para inspirar a equi-
pe de design de cada fabricante. Depois do lançamento
triunfal em 2007, mais sete marcas decidiram fabricar bici-
cletas Coasting em 2008.

O projeto da ARAVIND para atender
pacientes em zonas rurais da índia

inclui INSTRUMENTOS BÁSICOS de
diagnóstico (à esquerda e no centro)

e uma avançada UNIDADE MÓVEL
com link de satélite (à direita).

Uma visão sistêmica
Muitas das marcas de maior sucesso
do mundo têm idéias revolucionárias
que são inspiradas por um profundo
conhecimento da vida do consumidor
e usam os princípios do design para

inovar e agregar valor. Às vezes, a inovação precisa dar conta
de enormes diferenças culturais e socioeconômicas. Nesses
casos, o design thinking pode sugerir alternativas criativas a
premissas herdadas de sociedades desenvolvidas.

A Aravind Eye Care System é provavelmente o maior
prestador de serviços oftalmológicos do mundo. Entre abril
de 2006 e março de 2007, atendeu a mais de 2,3 milhões
de pacientes e fez mais de 270 mil cirurgias. Fundada em
1976 pelo médico G. Venkataswamy, a Aravind tem como
missão nada menos que erradicar a cegueira prevenível
na população da índia, incluindo zonas rurais carentes, atra-
vés da prestação eficaz de serviços oftalmológicos de alto
padrão (um dos lemas da empresa é "Qualidade é para to-
dos"). Tendo começado com 11 leitos na residência de Venka-
taswamy, a Aravind cresceu e hoje inclui cinco hospitais (além
de outros três, administrados pela Aravind), uma fábrica
de produtos oftaimológicos, uma fundação para pesquisa e
um centro de treinamento.

Mescle projetos grandes e
pequenos. Gerencie uma car-

teira de inovações que pegue

desde idéias incrementais de

prazo menor até projetos re-

volucionários de mais duração.

Divisões de negócios podem

e devem iniciar e custear

inovações incrementais, mas

esteja pronto a lançar, do topo,

projetos revolucionários.

Adapte a verba ao ritmo da

inovação. O design thinking

acontece rapidamente, mas a

trajetória até o mercado pode

ser imprevisível. Não limite

o ritmo da inovação devido

à rigidez do ciclo orçamentário.

Esteja preparado para repen-

sar sua abordagem de finan-

ciamento à medida que os

projetos avançam e as

equipes se inteiram melhor

das oportunidades.

Encontre talentos como
puder. Busque gente em

programas interdisciplinares,

como o novo Instituíe of De-

sign (Stanford), e em escolas

de administração arrojadas

como a canadense Rotman.

Gente com formação mais con-

vencional em design pode levar

soluções muito além de suas

expectativas. E daria até para

treinar quem não é designer,

mas tem o perfil certo para um

pape! no design thinking.

Pense no ciclo. Em muitas

empresas, há um giro de pes-

soas a cada 12 ou 18 meses,

mas projetos de design podem

levar mais tempo entre o

ponto de partida e a imple-

mentação. Certifique-se de

que os envolvidos no design

thinking passem pelas três

fases (inspiração, ideaçáo e

implementação). Viver o ciclo
inteiro deixa o indivíduo com

rnaior discernimento e traz

benefícios de longo prazo para

toda a organização.
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O modo como a Aravind cumpre sua missão e executa seu
modelo de negócios lembra, em alguns aspectos, o conceito
holístico de Edison em relação à distribuição de energia. O
desafio da empresa é logístico: como prestar serviços oftal-
mológicos a populações distantes dos centros urbanos, onde
estão localizados os hospitais da Aravind. O grupo prefere se
auto-intitular um "sistema de cuidado com a visão" — e por
um motivo: a atividade que exerce vai além do tratamento
oftalmológico em si; a missão do grupo é levar práticas es-
pecializadas a populações que, ao longo da história, nunca
tiveram acesso a tal. A empresa viu em sua rede de hospitais
um começo, e não um fim.

Boa parte da energia inovadora da Aravind se concen-
tra em levar um atendimento preventivo e diagnóstico ao
interior do país. Desde 1990 a Aravind promove eventos
especiais nas zonas rurais da índia para cadastrar pacientes,
realizar exames de vista, ensinar cuidados básicos com a
visão e identificar gente que possa precisar de cirurgia ou
de serviços avançados de diagnóstico — ou apresente um
quadro que exija monitoramento.

Em 2006 e no começo de 2007, a Aravind examinou mais
de 500 mil pacientes nesses eventos. Destes, cerca de 113 mil
precisavam de cirurgia. Já que o acesso a transporte é um
problema comum nas zonas rurais, a empresa tem um servi-
ço de ônibus que leva o paciente para tratamento em centros
urbanos e, depois, de volta a casa. Ao longo dos anos, o grupo
aumentou sua capacidade de realizar diagnósticos em campo
com unidades móveis de telemedicina, que permitem que
os médicos participem das decisões sobre o tratamento sem
sair do hospital. Mais recentemente, a análise dos dados de
diagnóstico resultou em eventos especiais para certos grupos
demográficos, como crianças em idade escolar, operários e
funcionários públicos. A empresa também organiza eventos
específicos para problemas de vista associados ao diabetes.
Todos esses serviços são gratuitos para os cerca de 60% dos
pacientes que não podem pagar.

Ao desenvolver seu sistema, a Aravind exibiu reitera-
darnente muitas características do design thinking. Usou,
como ponto de partida criativo, dois obstáculos: a pobreza
e o isolamento geográfico da clientela e a falta de acesso
da própria empresa a soluções caras. Um par de lentes in-
traoculares importadas de países desenvolvidos custa, por
exemplo, US$ 200, o que limitava enormemente o número
de pacientes que a Aravind conseguiria ajudar. Em vez de
tentar convencer os fornecedores a mudar sua maneira de
agir, a Aravind criou a própria solução: ergueu urna fábrica
no porão de um de seus hospitais. Acabou constatando que
poderia usar tecnologia relativamente barata para produzir
lentes a US$ 4 o par.

Ao longo de sua história — definida pelos problemas da
pobreza, da ignorância e de uma imensa necessidade não-
contemplada — a Aravind ergueu uma solução sistêmica
para um problema social e médico complexo.

Devolta à superfície
Embora tenha dito que o design thinking pode produzir ino-
vações que vão além da transformação estética, isso não sig-
nifica que a forma e a estética não sejam importantes. Não é
à toa que as revistas gostam de publicar fotos dos produtos
mais novos, mais bacanas — esse tipo de coisa apela a nossas
emoções. Um design de primeira satisfaz tanto necessidades
como desejos do indivíduo. Com freqüência, a conexão emo-
cional com um produto ou uma imagem é o que nos atrai
num primeiro momento. Volta e meia vemos produtos triun-
fais que não foram necessariamente os primeiros a chegar ao
mercado, mas que foram os primeiros a nos atrair emocional
e funcionalmente. Em outras palavras, cumprem seu papel
e são amados pelo público. O iPod não foi o primeiro apare-
lho de MP3 a surgir, mas foi o mais incrível. Os produtos da
rede americana de varejo Target exercem apelo emocional
por meio do design e funcional por conta do preço — e isso
simultaneamente.

Essa idéia ganhará cada vez mais importância no futuro.
Conforme escreve Daniel Pink no livro O Cérebro do Futuro,

"a abundância satisfez, até em demasia, as necessidades ma-
teriais de milhões — aumentando a relevância da beleza e
da emoção e acelerando a busca de sentido pelo indivíduo".
À medida que mais e mais de nossas necessidades básicas
são satisfeitas, passamos a ansiar por experiências mais so-
fisticadas — experiências que tragam satisfação e sentido
emocionais. Essas experiências não serão simplesmente pro-
dutos. Serão, isso sim, combinações complexas de produtos,
serviços, espaços e informação. Serão os meios pelos quais
nos instruímos, nos divertimos, mantemos a saúde e nos co-
municamos. O design thinking é uma ferramenta para imagi-
nar essas experiências e também para dar a todas elas uma
forma desejável.

Um exemplo de inovação experiencial vem de uma empre-
sa de serviços financeiros. No final de 2005 o Bank of America
lançou uma nova conta de poupança, a "Keep the Change"
("fique com o troco"). AIDEO, trabalhando com uma equipe
do banco, ajudou a identificar um comportamento de consu-
mo que muita gente nos EUA reconheceria: depois de pagar
por algo em dinheiro, guardamos as moedas recebidas em
troco num jarro em casa. Quando o jarro está cheio, vamos
ao banco e depositamos as moedas na poupança. Para muitos,
é um jeito fácil de poupar. A novidade do Bank of America
foi integrar esse comportamento a uma conta associada a
um cartão de débito. Ao usar o cartão para fazer compras a
pessoa agora pode optar por arredondar o valor para cima e
depositar a diferença na poupança.

O sucesso dessa inovação está no apelo a um desejo ins-
tintivo que temos de guardar dinheiro de modo indolor e
invisível. A Keep the Change cria uma experiência que pare-
ce natural porque se baseia num comportamento que muita
gente já exibe. É verdade que o Bank of America estimula
o negócio ao depositar uma quantia equivalente a 100% do
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troco poupado nos primeiros três meses e 5% do total anual
(até US$ 250) dali para frente. Isso incentiva a clientela a
provar o produto. Mas o verdadeiro retorno é emocional: a
satisfação que acompanha os extratos mensais que mostram
que o correntista poupou sem ao menos se esforçar.

Em menos de um ano, o programa atraiu 2,5 milhões de
clientes. Foram 700 mil novas contas correntes e um milhão
de contas de poupança. O número de clientes cadastrados
já supera cinco milhões de pessoas, que pouparam, no total,
mais de US$ 500 milhões. O programa demonstra que o
design thinking pode identificar um aspecto do comporta-
mento humano e convertê-lo ao mesmo ternpo em benefício
para o cliente e em valor para a empresa.

Thomas Edison representa o que para muitos de nós
foi a época de ouro da inovação americana — um tempo
no qual idéias novas transformavam todos os aspectos
da vida. É possível, porém, que a necessidade de transfor-
mação nunca tenha sido tão grande como hoje. Não im-
porta para onde se olhe, vemos problemas que só podem

ser resolvidos pela inovação: atendimento médico caro ou
inexistente, bilhões de pessoas tentando viver com pouquís-
simo dinheiro por dia, uso de energia que supera a capaci-
dade do planeta, sistemas educacionais que deixam muitos
alunos na mão, empresas cujo mercado tradicional é afeta-
do por novas tecnologias ou mudanças demográficas.
No cerne de todos esses problemas há pessoas. E essas
pessoas clamam por uma abordagem prática centrada no
ser humano, criativa, iterativa, que possa produzir as me-
lhores idéias e, por fim, soluções. O design thinking é unia
abordagem dessas à inovação.

Tim Brown (tbrown@ideo.com) é presidente da IDEO, empreso

de inovação e design com sede em Paio Alto, na Califórnia.
Seus projetos conquistaram diversos prêmios e já foram exibidos
no Museum of Modem Art de Nova York, na Axis Gallery, em
Tóquio, e no Design Museum, em Londres.
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