
Sua empresa já tem um antropólogo no quadro de funcionários? 
Katia Militello 

Para Tom Kelley, gerente-geral da empresa americana de design Ideo, muitas companhias não 
inovam porque falta a elas desenvolver uma cultura de observação e experimentação. 

Qual o preço que uma empresa paga por não inovar? Ou por não entender os anseios e as 
vontades que o consumidor nem sabe ainda que tem? Experimente fazer essas perguntas a 
Tom Kelley, gerente-geral da empresa americana de design Ideo, como sede na Califórnia, e a 
resposta será como uma aula, permeada de exemplos práticos. Autor dos livros The Art of 
Innovation e As Dez Faces da Inovação, Kelley fala com a experiência de quem já atuou em 
cerca de 4 000 programas de inovação pela Ideo, empresa que criou, entre outros produtos, o 
mouse da Apple, o Palm V e a câmera fotográfica i-Zone. A Ideo foi eleita, no ano passado, 
uma das cinco empresas de design mais inovadoras pela revista Fast Company. 

Tom Kelley diz que para inovar a empresas precisam antes construir o que ele chama de 
cultura da experimentação. Para isso, nada melhor do ter um antropólogo no quadro de 
funcionários. Ou montar equipes terceirizadas constituídas por antropólogos e observadores de 
outras áreas, totalmente diferentes daquela em que a empresa atua.  

"O antropólogo tem a capacidade de ir a campo e descobrir um problema que estava 
escondido há anos", afirma Kelley. "O que proponho com isso é o oposto do déjà vu. É o vuja 
de, quando, mesmo depois de ter olhado um milhão de vezes para a mesma coisa, 
conseguimos descobrir algo diferente nela".  

Um exemplo prático do que fala Kelley é o lançamento de uma linha de escova dental infantil 
da Oral B. Ele conta que a Oral B queria uma escova diferente, para escapar de um mercado 
commoditizado e pouco lucrativo. Contratou a Ideo, que formou, então, uma equipe composta 
por um antropólogo, um designer e um representante da Oral B. Essa equipe saiu a campo 
para observar como as crianças escovam os dentes e não precisou de mais do que um dia para 
perceber que no lugar de um cabo fino e estreito, como era o normal nesse mercado, as 
escovas infantis deveriam ter um cabo gordinho, para facilitar a pegada e, assim, tornar o ato 
de escovar mais fácil para as mãos pequenas das crianças. Resultado: a nova escova infantil 
da Oral B ficou 18 meses como a mais vendida do mercado americano. "Bastou um dia de 
observação para chegar a um produto inovador", diz Kelley. 

Exemplos como os da Oral B não faltam. Mas Kelly aponta também os casos de produtos e 
serviços que poderiam ser muito melhores se os responsáveis por eles simplesmente 
observassem a experiência do consumidor. Ele cita o caso do Aeroporto Charles de Gaulle, em 
Paris, que presta um ótimo serviço ao oferecer um trem que liga o aeroporto ao centro da 
cidade. Mas qualquer um que pare cinco minutos para observar as catracas de acesso ao trem 
veria que o arquiteto que as criou simplesmente esqueceu que as pessoas que iriam passar 
por ali estão chegando de viagem e têm...malas.  

"Liguei o modo antropólogo e fiquei 15 minutos observando como os usuários se viram para 
passar por catracas super estreitas com malas enormes e ainda tendo que colocar o bilhete 
para liberar o acesso", diz Kelley. "Os malabarismos vão desde equilibrar as malas sobre a 
cabeça, até atirá-las para o outro lado e esperar que aterrissem bem". 

Segundo Kelley, falta às empresas o que sobra aos antropólogos: a observação criteriosa. 
"Não adianta perguntar ao consumidor o que ele quer, porque ele não sabe. Mas quando é 
confrontado com uma inovação, como foi, por exemplo, com o Palm V, um palmtop que tinha 
apenas quatro funções, ele reconhece e se encanta", afirmou Kelley, que veio ao Brasil a 



convite da IBM para participar do evento IBM Fórum, que aconteceu em São Paulo, entre os 
dias 9 e 10 de setembro.  

Disponível em: <http://epocanegocios.globo.com>. Acesso em 15 set. 2008 

 


