


om Kelley construiu para si uma
aparência propositalmente pouco convencional. O bigode
cheio, cultivado há 15 anos, lembra o jornalista cômico Borat
ou, para ficar em um personagem relativamente recente das
páginas dos jornais, o cantor Belchior. A gravata listrada
na horizontal, nas cores amarelo, azul, verde, pink e laran-
ja, da loja de presentes do Museu de Arte Contemporânea
de Chicago, é de estimação. Ele a usa em todos os eventos
importantes. Quando está sentado, com a barra da calça
levantada, aparecem as meias, também listradas, também
coloridas, compradas recentemente em uma feira de rua
em Copenhague, na Dinamarca. Quando está em pé, im-
pressiona pelo porte. Apesar de magro, mede mais de 1m90.

A estampa fora dos padrões tem paralelo em seu
trabalho, pela visibilidade. Kelley é o
gerente-geral da americana Ideo (pro-
nuncia-se ai-di-ô), a mais influente, mais
reconhecida e mais premiada agência de
design do mundo. Em pouco mais de três
décadas, a empresa desenvolveu cerca de
4 mil produtos e serviços, registrou por
volta de mil patentes para 267 empresas
e ganhou 350 prêmios internacionais.
Seu faturamento anual alcança US$ 100
milhões. A Ideo ficou entre as dez em-
presas mais inovadoras na mais recente
lista publicada pela Fast Company, junto
com Google, Apple, Amazon e Intel. Se-
gundo a revista, a Ideo antes desenhava
objetos. Agora, muda comportamentos.

Kelley também já recebeu mui-
tas homenagens individuais. Em maio,
ganhou o prêmio em liderança da Escola
de Negócios da Fundação Kellogg, uma
honra já concedida a personalidades

como Fred Smith, fundador da FedEx, e o investidor War-
ren Buffett. E fácil entender tanto reconhecimento. Como
coordenador de todos os projetos da Ideo, Kelley é um dos
formuladores do chamado design thinking, movimento que
começa a redesenhar o mundo dos negócios. "Quando se
fala em design, muita gente pensa em um clube para o qual
não é bem-vinda", disse Kelley em entrevista a Época NE-
GÓCIOS. Ele veio a São Paulo participar de um seminário
de marketing realizado pela Federação Brasileira de Ban-
cos. "Mas o design thinking está mudando tudo. As pessoas
começam a entender que o design existe para ajudá-las."

O design thinking é uma ferramenta que ajuda a em-
presa a pensar com a cabeça do consumidor. As aspirações
do cliente são, então, decifradas e traduzidas em um ob-

"Uma empresa não é líder. Ela está líder",
afirma Adriana Flores, gerente de novos
produtos da Positivo Informática. "Com-
putador virou commodity. É preciso saber
se diferenciar." No início de 2008, Adriana
e dois pesquisadores da Ideo visitaram dez
casas em bairros pobres de São Paulo e Rio
de Janeiro para entender o que os usuários
esperavam de um computador. Foram ves-
tidos de jeans e tênis, para deixar os mo-
radores mais à vontade. O resultado foi o
modelo Faces, com uma tampa de acrílico
removível para o proprietário colocar uma
das ilustrações que acompanham o compu-
tador, lançado em outubro do ano passado.



jeto inovador, único. É como um design sob medida, não
apenas pelo compromisso com a estética, mas, principal-
mente, pela funcionalidade. A essência desse processo de
criação está em formular as perguntas certas. Para quem
é esse produto? Quais são os concorrentes? Que hábitos e
necessidades podemos identificar nas pessoas para dife-
renciar o portfólio? Todas essas questões podem ser resu-
midas em uma só sentença: de que produto as pessoas pre-
cisam? As respostas ajudarão os fabricantes a elaborarem
uma estratégia eficaz de produção, distribuição e venda. O
resultado deve seguir três requisitos. Precisa ser desejá-
vel, tecnicamente possível e mercadologicamente viável.

Os consumidores podem apontar suas necessidades,
mas geralmente não têm a capacidade de imaginar o futuro.

A Havaianas está presente em 18 países e é
a única marca brasileira verdadeiramente
global. Para ganhar mercado, a Alpargatas,
dona da grife, contratou a Ideo. O objetivo:
bolar um produto com o mesmo espírito des-
contraído e alegre das sandálias. As pesqui-
sas incluíram capitais de três continentes,
além do litoral do Brasil. O produto escolhi-
do foi uma bolsa despojada, que pudesse ser
usada na praia e na cidade. Dezenas de pro-
tótipos foram testados. Sobraram sete mode-
los feitos da mesma borracha dos chinelos.
O lançamento ocorreu na São Paulo Fashion
Week de 2008. Agora, as bolsas serão ven-
didas nos Estados Unidos e na França.

Esse desafio foi percebido há tempos pelos empresários.
"Se eu tivesse perguntado o que os clientes queriam", disse
Henry Ford, inventor da linha de montagem industrial e
da era do consumo de massa, "eles teriam escolhido um ca-
valo mais rápido." No início do século passado, quando as
cidades começavam a se expandir, as pessoas perceberam
a necessidade de um meio de transporte mais veloz. Mas
não tinham meios para chegar a uma solução inovadora.

Da mesma forma, a importância do design como
atalho para se diferenciar da concorrência não é um con-
ceito recente. Nos anos 50, Thomas Watson Jr., herdeiro do
fundador da IBM, cunhou uma frase célebre: "Bom design
é bom negócio". Os computadores, então, eram máquinas
enormes e lentas, voltadas especificamente para uso mili-

tar, governamental ou científico. Em 1964,
Watson lançou a linha 360, a primeira fa-
mília de equipamentos capaz de integrar
todas as atividades de processamento de
dados. O primeiro computador compatí-
vel da IBM revolucionou a informática e
virou referência para os atuais modelos.

O é
O que mudou agora? A diferença é que
as empresas aprenderam a decifrar os
anseios dos consumidores - e essa in-
terpretação não depende mais da ge-
nialidade de empreendedores como
Henry Ford e Thomas Watson Jr. "A
novidade é o desenvolvimento de méto-
dos quase científicos", afirma Charles
Bezerra, autor do livro O Designer Humil-
de. Como diretor-executivo da agência
Gad'Innovation, Bezerra está à frente do
planejamento de produtos e serviços para

Text Box
   O complexo que é simples



clientes como Johnson & Johnson, Telefônica e Petrobras.
"O que há de novo é o reconhecimento da complexidade do
processo para se chegar a uma solução simples. O design
passou a exigir mais transpiração e menos inspiração."

O papel da Ideo nesse processo foi fundamental. A
agência americana desenvolveu, nos últimos anos, uma
metodologia de pesquisa que virou referência. Os no-
vos pesquisadores não se baseiam apenas em estudos de
mercado e grupos de discussão. O que esses profissionais
fazem, principalmente, é observar de perto o cotidiano
das pessoas. Na obra As 10 Faces da Inovação, Kelley des-
creve os dez tipos de profissionais capazes de estimular a
criação em uma empresa (veja quadro). Há, por exemplo,
o antropólogo, que vai a campo conversar com a comuni-
dade, e o polinizador, que aplica soluções já conhecidas
em novos contextos. São cargos que não existem com es-
ses nomes em nenhuma empresa e que não se enquadram
plenamente em categorias já formalizadas, como gerente
de projetos ou diretor criativo - mas que, de alguma for-
ma, deveriam estar presentes em qualquer organização.

"A Ideo não é a melhor agência quando se trata do
design como traço, como estética", afirma Carla Schmitz-
berger, diretora da unidade de negócios de sandálias Ha-
vaianas. "Mas a equipe capta como ninguém a essência
de uma marca, mesmo em países de outra cultura." A Al-
pargatas, dona da marca, enfrenta um desafio comum a
grandes companhias, que é como expandir seu mercado.
Segundo a empresa, 850 brasileiros em cada mil compram
um novo par de chinelos todo ano. As sandálias também
são vendidas em 18 países. Mas a questão é para onde cres-
cer. Aumentar o portfólio foi uma estratégia traçada re-
centemente. Em 2007, a empresa contratou a Ideo para
criar um produto com a imagem simples, descontraída e
irreverente da Havaianas. A pesquisa foi feita nas praias
brasileiras, além de Austrália, índia, China, Estados Uni-





dos, França e Inglaterra. A agência desenvolveu, então,
uma linha de sete bolsas emborrachadas na fun func-
tionality - ou seja, úteis e coloridas. "Já estamos trabalhan-
do em novos produtos para o próximo ano", afirma Carla.

A Positivo, maior fabricante de computadores e líder
no segmento de tecnologia educacional no Brasil, é outra
cliente da Ideo. "Queríamos entender o que os brasileiros,
principalmente de classe média baixa, esperavam de um
computador", diz Adriana Flores, gerente de novos produ-
tos da Positivo. No início do ano passado, a equipe do escri-
tório americano visitou dez casas na periferia de São Paulo
e Rio de Janeiro. A Ideo captou dois pontos essenciais. O
primeiro foi o desejo por um visual mais chamativo, já que
na maioria dos lares o computador fica na sala. É, portan-
to, parte da decoração. O segundo ponto
foi o desenvolvimento de uma maneira
prática de transportar o computador
em casos de reparo, já que a maior parte
dos clientes da Positivo não tem carro.

O produto final foi o modelo Fa-
ces, que vem com uma tampa de acrílico
removível para o proprietário colocar
uma das ilustrações que acompanham o
computador. Também é possível montar
um papel de decoração personalizado por
meio de um software simples, instalado
no desktop. A parte de cima do monitor
tem uma alça embutida, para facilitar
seu transporte em ônibus. Somente na
primeira quinzena de venda, em outubro
de 2008, o Faces vendeu 12 mil unidades.

A Ideo conseguiu também asso-
ciar seu nome ao movimento do design
thinking com uma bela jogada de marke-
ting. Para entender a tacada é preciso

voltar no tempo. A agência foi fundada por David, irmão
mais velho de Kelley. David formou-se em engenharia pela
Universidade Carnegie Mellon, em Pittsburgh. Depois de
trabalhar na Boeing (empresa para a qual desenhou as pla-
cas de Banheiro Ocupado do modelo 747), resolveu cursar
o programa de design na Universidade Stanford, em Palo
Alto. Em 1978, formou com amigos da faculdade uma pe-
quena empresa chamada David Design. Em 1981, a agência
desenhou o primeiro mouse com rolamentos para a Apple,
mais barato e mais eficaz do que os similares de então. O
mouse dos computadores de hoje segue o mesmo princípio.

O Vale do Silício já era um ambiente propício para ino-
vações. Nos primeiros anos, David trabalhou para clientes
como HP e Xerox. Mas logo percebeu que, se quisesse mudar

A Ford desenvolveu um painel de LCD para
dois modelos híbridos que serão lançados
em 2010, o Ford Fusion e o Mercury Milan.
Quando o motorista abre a porta, uma luz
azulada ilumina o interior do veículo. A tela
organiza e exibe centenas de informações.
Quando o motorista dirige de maneira efi-
ciente, equilibrando o consumo da bateria
com o de gasolina, folhas verdes aparecem
caindo. Para chegar a esse conceito, con-
sultores da Ideo percorreram garagens
e estacionamentos dos Estados Unidos.
Descobriram que os motoristas de carros
híbridos querem liberdade em relação a
conceitos que consideram ultrapassados.



o mundo, deveria expandir sua atuação. Em 1991, associou-
se a Bill Moggridge, que desenhou o primeiro laptop, e Mike
Nuttall, especialista em design de gadgets. Surgia a Ideo.

O negócio prosperava, mas não na velocidade ima-
ginada por David. Ele já havia desenhado a metodologia
que considerava essencial para encontrar novas oportu-
nidades para as empresas. No momento de apresentar
uma proposta de trabalho a um cliente, costumava sepa-
rar as diferentes fases - compreensão dos objetivos, ob-
servação, discussão, criação de um modelo - e apresentar
orçamentos independentes. Invariavelmente, ouvia dos
clientes: "Não perca seu tempo. Comece pela fase três". Da-
vid sabia que era justamente nos procedimentos prelimi-
nares que estava a diferença em relação aos concorrentes.

As vendas de bicicletas nos Estados
Unidos caíram drasticamente de 2000
a 2005. A japonesa Shimano, a maior
fabricante de peças avulsas, contratou
a Ideo para entender o comportamen-
to dos americanos. Os pesquisadores
descobriram que os consumidores não
queriam saber de pedalar para fazer
exercícios, mas eram nostálgicos dos pas-
seios da infância. Em parceria com sete
grandes fabricantes de bicicleta, corno
Raleigh e Trek, a Shimano produziu mo-
delos com uma cara retro. A inovação
tecnológica ficou por conta do sistema de
freios e marchas embutidos no quadro.

Até que em 2003 David teve uma idéia marqueteira.
Parou de chamar a Ideo de agência de design e inventou o
termo design thinking. Os princípios revolucionários formu-
lados por ele foram mantidos. Mas o novo batismo fez baru-
lho, atraiu publicidade e terminou por convencer os clientes
mais reticentes. O conceito, portanto, tem apenas seis anos,
mas já foi incorporado por agências em todo o mundo. Nes-
se mesmo ano, David terminou de formatar o movimento
do design thinking ao implantar na Universidade Stanford a
d.school, um curso multidisciplinar voltado para qualquer
tipo de profissional que forma, simplesmente, pensadores
do design. Em 2005, a escola recebeu US$ 35 milhões da
Hasso Plattner, fundadora da empresa de software SAP,
para a construção de um novo prédio. A nova sede deve-

rá ser inaugurada nos próximos meses.
A Ideo emprega hoje 530 funcio-

nários em oito escritórios (Palo Alto, São
Francisco, Nova York, Boston, Chicago,
Londres, Munique e Shangai). David,
de 58 anos, é a mente criativa. Seu irmão
caçula, Tom, de 54 anos, é o cérebro. Ele
entrou para o grupo em 1986. Com MBA
em marketing, Tom Kelley supervisiona
os projetos em andamento e apresenta
o trabalho da Ideo em palestras e semi-
nários pelo mundo afora. Quando está
falando em um palco, com movimentos
rápidos e gestos teatrais, ele magnetiza
os espectadores. O fascínio despertado
deve-se principalmente ao conceito inova-
dor do design thinking, que está mudando
o próprio conceito de consumo. Mas con-
venhamos: as gravatas extravagantes e o
bigodão de compositor cearense ajudam,
e muito, a manter a atenção da platéia.

Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 3, n. 34, p. 156-167, dez. 2009.




