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ILUSÃO
EM DOSE
DUPLA?

Um designer da Apple
questiona o valor do
design thinking e da

etnografia para produzir
inovações radicais

Nos últimos anos, dois conceitos
ganharam os holofotes no mun-

do dos negócios: o design thinking e a
pesquisa etnográfica. O primeiro com-
bina pesquisa e observação para me-
lhor desenhar produtos, serviços, pro-
cessos e até mesmo comportamentos
humanos. O segundo estuda a fundo
os hábitos do consumidor para desco-
brir necessidades ocultas. Empresá-
rios, designers, professores e jornalis-
tas têm olhado para essas áreas com a

expectativa de que delas se originem
grandes inovações do nosso tempo.

Essa esperança acaba de receber
um balde de água fria. O golpe veio de
Don Norman, professor da Northwes-
tern University. Norman é um lendá-
rio desenhista da Apple e vai lançar
no segundo semestre o livro Sociable
Design: Wby Complexity ls Better Tban
Simplicity (algo como "Design sociável:
por que a complexidade é melhor do
que a simplicidade"). Como aperitivo,
em seu blog, Norman disponibilizou
material da obra. Nela, questiona a re-
levância do design thinking e da etno-
grafia. "Cheguei a uma conclusão des-
concertante: a pesquisa dos designers
e etnólogos é muito boa para melhorar
produtos existentes, mas não serve
aos grandes avanços de inovação."

O autor argumenta que todas as
grandes inovações do último século
- do automóvel à mensagem de tex-
to - não tiveram o dedo de designer

algum. Ou da etnografia. E mais.
Os verdadeiros inovadores, diz ele,
continuam sendo os cientistas, enge-
nheiros e inventores em geral. Gente
que, tradicionalmente, não tem mui-
ta relação com o consumidor. "Eles
inventam pelo mesmo motivo que os
alpinistas escalam: para provar que
podem." O autor reconhece o valor do
design thinking, mas afirma que sua
contribuição é incremental, para as
pequenas mudanças progressivas.
Sua limitação está no fato de base-
ar-se na observação e análise do que
já existe. O inusitado, por definição,
está excluído de seu campo de visão.

Quanto à etnografia, o especia-
lista levanta objeção parecida. Histo-
ricamente, é da inovação que nasce a
necessidade. A pesquisa etnográfica
prega o contrário. "A humanidade
resistiu a adotar inovações simples e
geniais como a água encanada e a luz
elétrica", afirma o autor. Ao longo da
história, observa Norman, a inovação
segue um padrão: surge como curiosi-
dade - pense na Arpanet, antecessora
da internet. É então adotada por uma
elite - no começo, apenas militares e
um pequeno grupo universitário usu-
fruíam da invenção. Depois, caso acei-
ta, ganha as massas e transforma-se
numa necessidade - você viveria sem
internet hoje? O padrão é o mesmo
desde a invenção da charrete. O mun-
do e as empresas são muito menos
inovadores do que a nossa vaidade ad-
mite. E o design thinking e a etnogra-
fia, diz Norman, são espelhos disso.

Essas ideias, obviamente, já come-
çaram a criar polémica e estão sendo
criticadas mesmo antes do livro de
Norman chegar às livrarias. Alguns
dizem que o veterano está apenas
tentando se manter à frente na dis-
cussão e não entendeu o potencial das
áreas de estudo que agora reavalia. É
um debate que só tende a esquentar.
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