




plesmente porque alguém do topo as apoia, não porque
são as melhores.

É Tim Brown quem diz isso na entrevista a seguir. E o
que ele propõe como alternativa? O "pensamento de de-
sign" (design thinking): a incorporação dos métodos de
solução de problemas e de geração de ideias dos desig-
ners à organização tradicional, trabalhando com -e, vez
por outra, contra- a área de pesquisa e desenvolvimen-
to (P&D) tradicional. A intenção é ampliar horizontes e
instilar uma orientação mais inovadora, especialmente
durante crises económicas. Brown assinala: "Quando
estamos assustados, nosso campo de visão tende a se
estreitar, não é?". Ele elabora os conceitos e práticas
do pensamento de design em seu novo livro, Change
by Design: How Design Thinking Transforms Organiza-
tions and Inspires Innovation.

Nascido em Lancashire, Inglaterra, Brown preside a
californiana Ideo, de Paio Alto, empresa de inovação e
design conhecida pela expansão de sua atuação e por
sua contribuição bem-sucedida, e bem documentada, a
grande variedade de áreas. "Fazer perguntas incomuns
sobre serviços de saúde, energia ou educação, entre
outras áreas, tornou-se parte da razão de ser da Ideo,
assim como contar histórias", diz ele, mostrando que o
designer também tem que ver com o jornalista, com o
escritor e com o filósofo.

0 sr. encara o pensamento de design como uma maneira
de transformar todo mundo em designert Ou seria um
modo de pôr os designers no comando dos negócios?
Está mais para a primeira alternativa. A última coisa
que se quer é responsabilizar os ãesigners por tudo.
Para mim, pensamento de design significa o seguinte:
em um mundo onde a "comoditização" é cada vez mais

A entrevista é de Matthew Budman, editor de The Conference
Board Review.

ouças organizações de negócios estão
prontas para a colaboração em criação.
Mesmo as que conseguem fazê-lo costu-
mam ser "assombradas" por uma cultura
que lida mal com os resultados. Assim,
muitas ideias chegam ao mercado sim-



acelerada, a rápida transferência
de conhecimento implica que as-
novas ideias e as melhores práti-
cas estarão disponíveis para todos.
Nosso estilo atual de gestão, que
tem que ver com "como faço a me-
lhor escolha entre as opções dis-
poníveis?", é, eu diria, osso duro
de roer. É difícil competir quando
se tenta fazer escolhas a partir do
mesmo conjunto de opções exis-
tente para todo mundo.

Então, o pensamento de design,
aquele que usa os métodos e abor-
dagens que os profissionais da área
empregam, trata de gerar novas
opções a escolher. Seja ao criar um
produto, serviço ou ambiente, seja
ao abordar situações como nunca
se abordou antes. E eu acredito que
todas as organizações -empresas,
governos ou entidades sociais- se
beneficiem com a geração de no-
vas opções. Estou tentando enco-
rajar as pessoas que não se imagi-
nam capazes de fazer isso em seus
papéis habituais a usar alguns des-
ses métodos.

Não foi para produzir novas opções
a escolher que Deus inventou a
função de P&D? [risosl
Costumamos pensar em P&D
como o lugar em que novas opções
de escolha são elaboradas nas or-
ganizações. Mas, em P&D, há ape-
nas um grupo muito específico
de pessoas que podem fazer isso,
ou seja, cientistas e engenheiros
tecnicamente treinados. Se sou
um profissional de marketing, de
RH ou um enfermeiro, é bem im-
provável que eu seja capaz de in-
ventar alguma tecnologia, mas eu
posso usar técnicas dos designers
para ter novas ideias.

Para a maioria das pessoas, o de-
sign ainda não está limitado à
moda, ao mobiliário e ao que quer
que venha da Apple?



Sim. É mais fácil enxergar o lado estético do design e
falar sobre ele. Mas design é algo muito mais amplo do
que os objetos bonitos que você compra em lojinhas de
museus. Se você der um passo para trás e pensar no
assunto, tudo a nosso redor é desenhado, projetado, de
alguma maneira. O design está no software e em nosso
ambiente -nós elaboramos como as coisas são cons-
truídas. Concebemos o processo que ergue um edifício.
Todos os elementos a nossa volta, o mundo feito pelo
homem, foram objeto do design.

0 áesign pode realmente encontrar lar no mundo em-
presarial, norte-amerícano e mundial?
Bem, o pessoal supõe -designers, inclusive- que existe
uma espécie de clero e que, a menos que se use uma
blusa preta de gola rulê e certo tipo de óculos, não se
pode criar de fato. Estou tentando livrar o mundo dessa
noção torta. Eu até visto preto de vez em quando, mas
também uso outras cores!

Alguns de meus melhores amigos são designers bri-
lhantes, que fazem objetos lindos e os vendem para
museus. Eu mesmo já fiz um pouco disso, não tenho
nada contra. Mas é uma diminuta parte do potencial da
área e, se focarmos só isso, nós o perderemos.

Em seu livro, o sr. garante aos leitores que "ninguém
quer gerenciar uma empresa baseado em sentimento,
intuição e inspiração". Então, o sr. está à procura de um
equilíbrio entre o lado sofie o "racionai e analítico"?

Estamos acostumados a viver em um mundo no qual
confiamos muito em formas de pensamento analíticas,
a fim de tomar decisões, particularmente nos negócios
e na liderança, e argumento que isso é necessário, mas
não suficiente. Precisamos ser divergentes também,
não apenas convergentes. Precisamos pensar sobre um
mundo cheio de coisas que não tínhamos antes e, en-
tão, fazê-las convergir e determinar em quais delas va-
mos trabalhar. A maioria das organizações não se sente
confortável nessa hora de divergir.

Para isso, temos de confiar tanto em nosso poder de
análise como no de síntese. A análise, que significa es-
tudar e compreender o complexo, é muito útil para sa-
ber como algo vai funcionar e como você poderá aper-
feiçoá-lo ou torná-lo mais eficiente. Mas a análise não é
muito boa para produzir grandes novas ideias.

Então, temos de sintetizar muitas ideias, ou conhe-
cimentos, concorrentes, mesmo se isso estiver em ten-
são, para gerar algo que é, de algum modo, um todo. O
que os designers e os pensadores da área sempre pro-
curam é uma alternativa que seja melhor do que os
pontos de partida.

Para que as organizações saiam do óbvio, o sr. também
fala sobre "o desafio de migrar da cultura de hierarquia
e eficiência para a cultura de assumir riscos e fazer ex-
plorações". 0 que mantém a velha cultura?
Alguns executivos seniores pensam que são os mais
espertos do mundo e que têm a responsabilidade de



decidir quais ideias são grandes e quais não são. Faz
50 anos, havia muita diferença entre as experiências e
capacidades dos líderes e dos demais funcionários em
uma organização, mas isso não é mais verdade.

Na maioria das empresas, há uma incrível quanti-
dade de talentos e, não raro, eles são mais ligados ao
mercado e ao mundo. Há um papel claro e real para a
alta liderança, mas não é o de ter as ideias, e sim criar
as condições para que elas existam. Uma organização
que está bem integrada e usa a tecnologia eficazmente
será capaz de alinhar-se em torno das inovações que
emergirem dela.

Em termos de cultura empresarial, o sr. escreve que "a
curiosidade não prospera em organizações que se tor-
naram cínicas". Por que há esse cinismo?
Parte disso tem que ver com pôr a carreira em risco ao
assumir riscos. Se o erro significar atraso na carreira, as
pessoas não se arriscarão. Quer dizer, você não pode ter
uma organização que diga "Temos de inovar", mas que
puna as pessoas quando falham. Esse é um ponto óbvio,
mas acontece em todas as empresas. E, quando acontece,
o ceticismo em relação à inovação torna-se maior, e não
importa o que o presidente diga sobre assumir riscos.
Existe também uma arrogância que vem de não estar co-
nectado ao mercado que se está tentando servir.

Se há um lado bom na atual loucura económica é
que menos organizações manterão a cabeça dentro da

areia. Não há uma única categoria ou setor que não es-
teja vendo grandes rupturas e, cedo ou tarde, todos te-
rão de começar a pensar "Como eu terei de mudar?".

0 sr. vê executivos do setor de serviços, por exemplo,
mudar suas atitudes em relação à inovação?
Mais e mais empresas de serviços estão reconhecen-
do a importância da inovação. Serviços de saúde são
um grande exemplo. Em termos de produto, a inovação
sempre foi crucial, mas, no serviço, tem ocorrido pou-
ca. Muito da resistência da qual você ouve falar -dos
médicos, por exemplo- é baseado na suposição de que
o serviço que estes prestam não mudará. Você se senta
com seu médico e ele fala com você e você com ele, e
ele lhe cobra US$ 300 por esse privilégio. Mas as ruptu-
ras tecnológicas estão forçando mudanças até nisso.

Estou bastante esperançoso, na verdade. Há evidên-
cias de inovações começando a surgir no setor hote-
leiro, nos transportes e na maior indústria de serviços
que existe: o governo. Como cidadãos ou consumidores
comuns, obtemos serviços muito ruins em várias áreas
e acho que merecemos mais do que isso.

0 sr. já foi capaz de aplicar o pensamento de design a
todo tipo de empresa?
Até agora, pelo menos, não encontramos nenhuma onde
não o pudéssemos aplicar. Por exemplo, há a campanha
"Mantenha a mudança", para o Bank of America. Se



alguém me perguntasse, cinco anos atrás, "Qual é a
área em que você acha menos provável fazer a dife-
rença como designer?", eu diria que era no design de
produtos financeiros, porque pareciam estar a milhões
de quilómetros de distância, feitos por matemáticos de
Wall Street. Mas o Bank of America nos perguntou o que
poderia fazer para servir melhor os adultos com filhos
jovens (nem se tratava especificamente de poupança) e
começamos a perguntar. E encontramos todo tipo de in-
sights sobre o que as pessoas já estavam fazendo; coisas
como arredondar a quantia de suas contas de serviços
públicos e guardar o troco num pote. O salto foi, então,
converter isso em um novo serviço.

0 sr, fala em como esse pensamento "tira o design do
estúdio", mas será que os designers querem mesmo se
afastar do estúdio?
Existe uma comunidade de designers que
provavelmente não se sente tão bem com
isso. Frequentei a escola de design por mui-
tos anos antes de descobrir que o lugar para
ter ideias não era em frente à prancheta,
mas lá fora, no mundo. Grandes designers
são maravilhosos observadores do mundo.
Eles têm a habilidade de observar e perce-
ber realmente o entorno, e daí vêm esses
saltos de imaginação.

Porém muitos de nós não fazem isso na-
tural ou intuitivamente e, quando estamos
pensando em lidar com problemas mais
complexos do que a forma da próxima ca-
deira, temos de desenvolver processos ligeiramente
mais formais. Mas uma evolução que aconteceu foi a
passagem da ideia da etnografia como exercício aca-
démico para a pesquisa etnográfica como algo que
você faz dentro de uma organização. Temos pessoas
em nossas equipes de design com formação em etno-
grafia/antropologia e em psicologia, bem como gente
com treinamento em engenharia e design.

E estamos arrastando nossos clientes para fora das em-
presas. Um resultado da abordagem do design bem in-
compreendido, mas ainda assim interessante, é que você
se aproxima do mundo que está tentando servir. Você
passa a entender seus clientes ou seus potenciais clientes
melhor do que faria pela intermediação de relatórios de
focus groups -que ainda são, infelizmente, o modo como
muitas empresas conhecem seus clientes.

As empresas precisam mesmo do pensamento de design
para ir nessa direção? Elas Já não se viram sem ele?
Ainda há muita resistência. As organizações dizem que

querem ser racionais e analíticas, mas, como não po-
dem visitar mil pessoas, por que se incomodar com dez
ou vinte? Como isso pode ser científica ou estatistica-
mente significativo? Isso faz perder de vista o ponto
central: nós saímos para conseguir ideias e temos uma
a partir de uma observação ou de cem observações. Há
outros modos de descobrir se você tem uma boa ideia,
mas estamos falando de ter uma em princípio.

E há outra questão que as organizações sempre per-
dem: elas assumem que o que se estuda lá fora é o que
deve estar exatamente no centro do mercado, então
conversam com os clientes que estão no meio da curva
normal dos produtos que a empresa já fabrica. Essa é,
geralmente, a forma de observação menos útil. A mais
proveitosa é sair e visitar as pessoas que estão nas ex-
tremidades da curva normal. "Usuários extremos" es-
tão fazendo coisas estranhas e maravilhosas que você

nunca imaginou, e é aí que se obtêm ideias interessan-
tes. Além disso, não se deveria falar apenas com pes-
soas que consomem seu produto ou o dos concorrentes.
Fale com pessoas que não estejam fazendo isso. Se você
perguntar a alguém que já consome, o melhor que vai
conseguir é um aperfeiçoamento incremental daquilo
que já tem.

0 que há de errado com melhorias incrementais, se é que
há? Em tempos de crise, com todos preocupados com os
riscos, não estariam os lideres empresariais procuran-
do pequenos passos e soluções rápidas e fáceis?
Estamos passando por uma fase em que muito do oti-
mismo e da experimentação necessários para alcan-
çar ideias inovadoras foi deixado de lado e a atenção
foi colocada em outra parte qualquer. Mas precisamos
começar a pensar no longo prazo. Algumas das ino-
vações mais interessantes e de ruptura surgiram das
recessões, o que não é de surpreender: em uma re-
cessão, as regras mudam; o número de concorrentes



diminui e a maneira de ter sucesso é realmente enten-
dendo o que acontece com o mercado, em vez de ir no
"vai da valsa". Durante a Grande Depressão, a Fortune
emergiu como inovadora nas publicações de negócios.
As companhias aéreas de baixo preço surgiram da re-
cessão no final dos anos 1980. O modelo baseado em
anúncios, do Google, saiu da última recessão. Então,
há uma oportunidade real de obter vantagem quando
os outros não estão focando a inovação. Ela depende,
fundamentalmente, da qualidade da liderança, isto é,
da decisão de focar ou não a inovação.

mente rápido. O "Mantenha a mudança" do Bank of
America é um bom exemplo. Trata-se de reconhecer
um comportamento, não uma nova tecnologia.

No livro, o sr. escreve que "o pensamento de design
precisa se mover rio acima, para mais perto dos escri-
tórios dos executivos, onde as decisões estratégicas
são tomadas". Isso quer dizer que o sr. gostaria de ver
os designers nesses escritórios executivos?
Há apenas um ou dois desses designers, como Mark
Parker, o presidente da Nike, mas não quero dizer ne-

cessariamente o alto da hierarquia. Refiro-
-me ao ponto em que o design está no pro-
cesso. O pensamento da área tem um papel
a desempenhar onde quer que o pensamento
estratégico aconteça na empresa. Um dos pa-
péis da estratégia é produzir novas escolhas
para aquela organização, e o pensamento de
design deveria estar em sua caixa de ferra-
mentas. É uma ferramenta potencialmente
muito valiosa.

Mas o sr, observa que as empresas, em tempos difíceis,
sempre reduzem seus "esforços a ideias que têm po-
tencial de curto prazo". É razoável esperar que elas
olhem adiante, quando mal estão sobrevivendo?
Uma empresa que tenha um bom processo de ino-
vação deve ser capaz de pensar tanto o curto prazo
como o longo. Poucos anos atrás, a Procter & Gamble
-organização comprometida com o design e com o
pensamento de design há algum tempo- disse-nos que
queria reinventar a limpeza do banheiro. Pareceu-nos
algo muito prosaico, mas era uma boa questão. O pro-
jeto durou alguns meses e gerou seis novas ideias de
produtos e serviços. Algumas delas eram passíveis de
implantação quase instantaneamente; outras reque-
riam longos programas de P&D. Então, ao pensar sobre
um problema da maneira certa, você captura tanto o
curto como o longo prazo. Não há nada, em inovação e
pensamento de design, que diga que só teremos ideias
para o longo prazo.

Com o pensamento de design, você começa olhan-
do para as pessoas e, então, integra pensamentos so-
bre tecnologia e negócios para apoiar as ideias. Des-
sa maneira, você consegue encontrar oportunidades
para inovação que não têm nenhuma nova tecnologia
e, portanto, podem ser executadas de modo relativa-

Então, as ideias devem ir rio acima, não im-
porta onde tenham se originado?
Até não muito tempo atrás, eu acreditava -to-
dos acreditávamos- que, quando fizéssemos

o grande "Ahá!" e puxássemos o pano negro de cima
do que quer que fosse, teríamos concluído a tarefa. O
problema é que há mil pessoas atrás de você que têm
de estar animadas com aquilo. E, embora seja tentador
pensar que novas ideias falam por si, elas não falam.
Você tem de contar uma história sobre a nova ideia, não
apenas ter a ideia. Eu me recordo de, anos atrás, ter vi-
sitado a Nike e o então designer-chefe, Tinker Hatfield,
mostrou-me como, cada vez que ele aparecia com um
novo conceito, eles criavam um anúncio -um anúncio
simples, pois não chamavam uma agência de publici-
dade. Para apresentar a ideia aos altos executivos, mos-
travam o anúncio, não o calçado.

Pense no número de ideias que morrem porque são
apresentadas em algum arquivo do PowerPoint horrí-
vel. É por isso que presto muita atenção ao ofício de
contar histórias. Temos escritores e cineastas na Ideo,
e as empresas que se tornarem muito boas em inova-
ção terão muitas pessoas desse tipo também. É uma
oportunidade inteiramente nova para escritores. D
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EM ENTREVISTA EXCLUSIVA, O ESPECIALISTA EM DESIGN MARTY
NEUMEIER FALA SOBRE OS "PROBLEMAS MALDITOS" E SOBRE EFEITOS
NÃO ANALISADOS DO 6-SIGMA

potenciais caminhos futuros, estabelecer pontes com os
clientes e simplificar o modelo de negócio.

Em uma pesquisa patrocinada pela então firma de
consultoria norte-americana Neutron e pela Stanford
University, 1,5 mil executivos tiveram de identificar os
"problemas malditos" que suas empresas enfrentavam.
A expressão (wicked problems, no original) foi cunhada
pelo alemão especialista em design Horst Rittel (1930-
-1990) para referir-se a esses problemas persistentes, de
amplo alcance ou difíceis de delimitar, que parecem não
ter solução. Segundo Marty Neumeier, destacado expert
em design que dirigia a Neutron, agora fundida com a
Liquid Agency, o mundo está cheio deles. Exemplos? Su-
perpopulação, contaminação e destruição dos recursos
naturais. No âmbito das empresas, a lista inclui alinhar

a estratégia à experiência do cliente, fazer da responsa-
bilidade social uma religião e equilibrar os objetivos de
longo prazo com as demandas imediatas, entre outros
(veja quadro na página seguinte).

Neumeier acredita que os problemas malditos pe-
los quais passam as empresas são, em grande medida,
consequência de um estilo de gestão ao qual falta a di-
mensão humana. Entretanto, nenhum negócio é essen-
cialmente mecânico. A inovação sem emoção carece de
interesse; os produtos sem elementos estéticos não se
tornam atraentes; as marcas sem significado não des-
pertam o desejo dos consumidores; os negócios sem
ética são insustentáveis.

O predomínio do pensamento centrado no 6-Sigma
também é, para Neumeier, culpado do fato de as empre-
sas terem se ocupado do aperfeiçoamento de um modelo

A entrevista é de Adriana Salles Gomes, editora-executiva da
HSM MANAGEMENT, e foi agendada por meio da Dextron Ma-
nagement Consulting.

o processo de tomada de decisão, a maio-
ria das pessoas passa do saber ao fazer.
Os designers se valem de uma etapa in-
termediária: a de criar soluções inéditas.
Na gestão de uma empresa, pensar como
designer mostra-se útil para identificar



de gestão que é cada vez pior. "Passamos o último sécu-
lo fazendo pequenos ajustes na mesma ideia básica de
eficiência", escreveu em seu livro A Empresa Orientada
pelo Design. Ele continua: "Ainda que o maior feito na
busca da melhoria contínua seja o 6-Sigma, um estudo
realizado em 2006 pela Qualpro demonstrou que 91%
das 58 grandes empresas que anunciaram programas
6-Sigma perderam posições no ranking S&P 500".

A sua maneira, o design é a disciplina capaz de des-
tronar a mentalidade empresarial que prefere o mensu-
rável ao significativo e encontrar solução para os pro-
blemas malditos. "O design é a nova capacidade central
das empresas inovadoras", afirma Neumeier nesta en-
trevista, na qual também explica os segredos para pen-
sar como designer.

A cultura brasileira do futebol gerou uma série de expres-
sões que são usadas na vida diária e também nos negócios.

Uma delas diz: "Não se mexe em time que está ganhando".
Suas ideias e teorias vão de encontro a esse pensamento.
Qual é a melhor maneira de fazer com que as pessoas que
cresceram acreditando nessa máxima, e que a vêm prati-
cando há décadas, mudem seu modo de pensar?
Temos uma expressão semelhante: "Nunca troque de
cavalos no meio do rio" ["Never change horses in mid-
stream"]. Ambos os ditados assumem que a) a empresa
está indo bem e b) a empresa continuará indo bem, se ne-
nhuma mudança for feita. Mesmo que "a" seja verdadei-
ro, é improvável que "b" o seja. A razão para isso é que as
organizações do século 21 são mais competitivas do que
eram há décadas. Enquanto uma empresa está ocupada
capitalizando sua última inovação, outra está tentando
derrotá-la na próxima inovação. O mercado está sempre
se movendo mais rápido do que qualquer companhia. A
única maneira de permanecer nesse novo jogo é inovar
continuamente. Para usar outra expressão norte-america-
na, também dos esportes [beisebol]: "Você tem de passar
a bola para onde o receptor estará, não para onde ele es-
tava". Você não pode, simplesmente, seguir o cliente. Tem
de antecipar onde ele estará daqui a um ano ou perderá
seu negócio para um concorrente mais competitivo.

0 que o sr. diria a uma empresa que acredita forte-
mente em não mudar uma fórmula vencedora, que
ainda mostra resultados positivos?
Eu a lembraria dos casos General Motors, Kodak, Xe-
rox e de dúzias de outras empresas que eram domi-
nantes nos Estados Unidos. Elas tinham uma crença
tão forte em seu sucesso futuro que continuaram a
perseguir estratégias obsoletas, mesmo enquanto os
concorrentes roubavam seus clientes. A General Mo-
tors deveria ter visto os sinais já nos anos 1960, quan-
do os japoneses entraram no mercado com sucesso.
No entanto, ficou estagnada em sua visão de que car-
ros deveriam ser grandes, caros, bebedores de gaso-
lina e desajeitados no estilo. Levaram 45 anos para
acordar do sonho. Pense em onde a empresa poderia
estar se houvesse sido verdadeiramente inovadora
durante esse período.

Quando o sr. descobriu que os conceitos de design pode-
riam ser aplicados ao mundo empresarial com sucesso?
Sou consultor em design e marketing desde 1970, mas
foi em 1984 que comecei a ver a conexão entre essas
duas áreas. Foi esse o ano em que a Apple lançou o
Macintosh e desafiou a liderança da IBM no reino da
computação. A Apple usou o pensamento de design
para desenvolver toda uma nova maneira de construir
uma organização. Eles não apenas aplicaram o design



às áreas esperadas de produtos e comunicação, mas
também para a empresa em- si, efetivamente redese-
nhando o território de concorrência. O resto do mundo
está apenas começando a compreender o que a Apple
tem feito. Ela não se enquadra no modelo de gerir em-
presas no século 20, então é difícil entendê-la -a menos
que você seja um designer.

0 design é normalmente considerado uma maneira de
tornar as coisas mais simples e mais acessíveis. Isso
significa que o mundo empresarial pode estar dema-
siadamente complicado?
O design pode servir a muitos propósitos: aclarar
uma informação, criar um laço emocional com os
consumidores, construir uma barreira à concorrên-
cia, aperfeiçoar a experiência do consumidor e as-
sim por diante. Mas também pode ajudar a diminuir
custos, tornar processos mais eficientes e simplificar
modelos de negócio. O design pode ser parcialmente
definido pela subtração. Ele diz "não" à complexida-
de que tende a minar a força de uma empresa e desa-
celerar seu progresso.

O sr. poderia nos dar exemplos de empresas que apli-
caram qualquer coisa parecida com suas ideias antes
de seus livros serem lançados?
Um de meus clientes me vem à mente. A HP passou
de uma empresa lenta e burocrática a mais ágil e em-

preendedora. Nela, o design e o pensamento de design
são agora difundidos. Essa é uma evolução formidá-
vel para uma companhia tão grande e continuamente
bem-sucedida. Outras empresas voltadas para o de-
sign, das quais me recordo, são Google (buscas onli-
ne), Netflix (aluguel de DVDs pelo correio), Mini Coo-
per (pequeno carro esportivo), JetBlue (companhia
aérea exclusiva de classe executiva, a preços mais
acessíveis) e Virgin Mobile (telefones celulares sem
planos anuais). Usei esses exemplos em meus livros,
porque os pensadores de gestão mais tradicionais
têm dificuldade em aceitar novos conceitos de ime-
diato. Eles, com frequência, precisam de exemplos e
estudos de caso que os convençam.

Falando sobre seus Uvros, no último deles, A Empre-
sa Orientada pelo Design, o sr» menciona que gesteres
tradicionais estão acostumados a um processo de to-
mada de decisão em dois passos -"saber" e "fazer"- e
que, ho|e, há um passo intermediário -"criar". Qual
será s dificuldade para que essa mudança de pensa-
mento ocorra?
Penso que mudar será difícil para alguns indivíduos,
mas não tanto para as empresas. É realmente uma
questão de contar com uma equipe de liderança vol-
tada para o design, que contratará as pessoas certas e
apoiará uma cultura de inovação. O problema com os
pensadores da gestão tradicionais é que são impacien-



Há algum tipo de situação comum (positiva ou nega-
tiva} que leve as empresas a mudar suas políticas e
seus dogmas para adotar um ambiente mais criativo?
Acontece, com frequência, quando estão contra a pa-
rede. Por exemplo, a General Motors está, finalmente,
tornando-se mais inovadora. Mas onde estava seu es-
pírito inovador em 1970, quando teve a chance de real-
mente ir adiante? Outras empresas encontram sua
criatividade lentamente, ao longo do tempo, como a
HP. Eles acabaram contratando um presidente que
chacoalhou tudo e contratou pessoas muito criativas,
entre elas um diretor de design que está transforman-
do a experiência do cliente de todos os produtos. Há,
ainda, as empresas simplesmente baseadas em cria-
tividade, como Apple, Google e JetBlue.

É possível uma empresa conseguir adotar uma cultura
inovadora sem criar um ambiente de competição ne-
gativa e não colaborador?
Um ambiente de competição e falta de colaboração

é o que a maioria das empresas já tem agora. Uma
vez que o pensamento de design prospera com a co-
laboração, ele é, na verdade, o antídoto para a com-
petição acirrada e para políticas não produtivas. En-
fatiza uma visão compartilhada, em detrimento das
conquistas individuais.

0 sr, recomenda algum método ou ferramenta específicos
para estimular os funcionários a compartilhar suas ideias
sem que sofram preconceito ou constrangimento?
Em minha empresa, normalmente recomendamos
algum tipo de intranet que permita que todos com-
partilhem ideias e critiquem a cultura e as políticas
corporativas. Isso parece um convite ao problema,
mas, se você não dá aos funcionários um meio oficial
de expor suas opiniões, eles simplesmente o farão
publicamente. As empresas que não encontrarem ca-
minhos para encorajar a transparência não se sairão
bem nas próximas décadas.

0 sr. acredita que as faculdades de administração de
empresas já estejam preparando profissionais para o
ambiente de mudanças e inovações constantes?
As faculdades de administração não são líderes em
inovação. São seguidoras. Essa é a natureza do mun-
do educacional. A maior parte dos verdadeiros ino-
vadores está testando suas ideias no laboratório do
mercado. É raro encontrar universidades que apoiam
educadores teóricos -elas preferem docentes que te-
nham provado suas teorias no mundo real ou que es-
tejam ensinando as melhores práticas do mercado.
Mas a inovação não vem das melhores práticas, vem
do desenvolvimento de novas práticas.

Para finalizar, o sr. diz que sua missão é "incitar a re-
volução nos negócios". Um verdadeiro revolucionário
é alguém que está em constante mudança. Uma "me-
tamorfose ambulante", como costumava cantar um
compositor brasileiro famoso, Raul Seixas. Por que é
tão difícil ser inovador a qualquer tempo?
Essa é uma boa expressão. Entretanto, não acredito
que você tenha de ser inovador o tempo todo. É im-
possível nos guiarmos pelas estrelas, que estão em
constante movimento. Certas situações pedem ino-
vação e outras, que mantenhamos o curso. Às vezes,
não se devem substituir os cavalos no meio da tra-
vessia. Outras, porém, é preciso apear e saltar para a
outra margem do rio. •
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tes em relação ao processo de tomada de decisão. Eles
cortam caminho ao ir do estado de conhecer para o de
fazer, sem refletir sobre novas maneiras de solucionar
seus problemas. Eles confiam na experiência, em rela-
tos, em estudos de caso, em outros modos de conhecer
que representam "o que foi", em vez de "o que poderia
ser". Os pensadores do design incluem um passo entre
o conhecer e o fazer chamado criar; envolve questio-
nar o que acreditamos saber e imaginar o que seria,
impactando tanto o saber como o fazer.

0 sr. diz: "Se você quer inovar, tem de criar", isso é
aplicável a qualquer empresa?
É aplicável a qualquer empresa que queira inovar. A
inovação é impossível sem o pensamento de design. Se
você não empregar o criar ao elaborar o protótipo de
novos modelos de negócio, produtos, campanhas e pro-
cessos, acabará escolhendo uma solução velha, como
quando escolhe calças em um guarda-roupa cheio de
roupas velhas. Acredito que o design já seja a nova com-
petência central para as empresas inovadoras.





ocê pode achar que nunca ouviu falar de Li
Ning. Mas, supondo que você era urna dos
4 bilhões ou mais de pessoas que assistiam
à cerimónia de abertura da Olimpíada de
Pequim, em 2008, você o viu. Lembra-se do
atleta que acendeu a pira olímpica? Aquele

que, como com poderes supra-humanos, subiu mais do que
50 metros e deu aquela fascinante volta aérea no estádio
Ninho do Pássaro antes de fazer a caldeira olímpica arder?
Aquele era Li Ning. E, se ele conseguir o que almeja, você
não voltará a esquecê-lo.

Li Ning, o homem, é um herói na China -o ginasta
que conquistou seis medalhas, incluindo três de ouro, na
Olimpíada de Los Angeles, em 1984, e, assim, ajudou a
lançar uma onda nacional que alcançou seu pico nos jo-
gos de Pequim, quando a China ganhou mais medalhas de
ouro do que qualquer outro país. Antes do début olímpico
de Li, a China não aparecia nos jogos olímpicos de verão
desde 1952, quando fracassou, não levando para casa ne-
nhuma medalha.

A Li Ning, a empresa, é a maior fabricante nacional de
roupas e calçados esportivos da China. Em 2009, esperava
faturar US$ 1 bilhão com as mais de 6,3 mil lojas espalha-
das pelo país. Nos próximos quatro anos, planeja acrescen-
tar outras 3 mil. Para completar, a empresa está passando
por uma grande reformulação que, com a ajuda da firma
de consultoria norte-americana Ziba Design, pode prepará-
-la para seu objetivo maior: tornar-se um nome internacio-
nal. "Queremos que a Li Ning seja uma marca reconheci-
da mundialmente", anuncia l i , que fundou a empresa em
1990, porque queria que atletas chineses pudessem usar
uma marca chinesa. "Esse é nosso ativo real, e elevá-lo é
nosso compromisso de longo prazo."

É aí que entra a Ziba. Com base em Portland, no estado de
Ohio, terra espiritual dos ténis, a Ziba é uma empresa de 110
pessoas por trás de inovações como o primeiro monitor de
tela plana da HP e o teclado ergonómico da Microsoft. Nos
últimos dois anos, tem trabalhado duro ajudando a li Ning
a se reformular. Tudo, da linha de produtos ao interior das
lojas, até sua identidade visual e mesmo sua logomarca, está
em reforma. Mas a Ziba também ajuda a Li Ning a pensar-se
como empresa mundial, o que não é pouca coisa para uma
operação que esteve quase exclusivamente focada no mer-
cado doméstico. "Definir o problema é mais importante do
que solucioná-lo", diz o fundador da Ziba, Sohrab Vossoghi.
Para li Ning: "O problema, e o objetivo, era criar uma com-
petência de design de classe mundial".

A reportagem é de , colaborador da revista
Fast Company.

Na China, o problema não é apenas de li Ning, e a últi-
ma crise financeira mundial apenas sublinhou a urgência
de tratá-lo. Para tornar-se superpotência, a China sabe que
sua economia baseada na manufatura precisa de aprimora-
mento. Por um lado, o país tem de continuar a alimentar o
consumo doméstico, que reduzirá as exportações; por ou-
tro, precisa fazer crescer suas marcas domésticas, que po-
dem concorrer mundialmente. Até agora, o esforço rumo
ao mercado global já alcançou alguns resultados. A gigante
chinesa Lenovo, por exemplo, lutou para manter seu im-
pulso desde sua compra da divisão de microcomputadores
da IBM em 2005. E lembra-se da TCL? Ela comprou a RCA
em 2003, mas não voltou aos dias de glória de antigamente.
É verdade que os líderes corporativos da China estão co-
meçando a entender o valor do design para ampliar seu al-
cance, mas as palavras "Eletrodomésticos Haier" ainda não
fizeram os norte-americanos desfalecer.

A Li Ning desejava evitar os erros de outros ao não expan-
dir-se para o exterior rápido demais. Mais importante do
que isso, antes que se tornasse uma competidora interna-



cional, tinha de proteger o próprio quintal: em 2002, apesar
do crescimento de dois dígitos da Li Ning, tanto a Nike como
a Adidas superaram a empresa em participação no mercado
chinês. E continuam superando. "Quando isso aconteceu,
percebemos que receita não é a coisa mais importante para
uma empresa. São produto e inovação de marca -uma es-
tratégia de design, não apenas designs", diz Zhang Zhiyong,
o jovial presidente de 41 anos da Li Ning.

Como conta o diretor de criação da Ziba, Jeremy Kaye,
"a Li Ning tinha sido a marca líder da China por 16 anos,
mas concorria fundamentalmente consigo mesma". Entre-
tanto, com concorrentes estrangeiros ferozes canibalizando
seu prestígio e as marcas menores minando-a nos preços, a
Li Ning "não poderia continuar apenas colocando produtos
nas prateleiras".

Ocupando mais de 100 mil metros quadrados na peri-
feria de Pequim, as instalações da Li Ning são uma mani-
festação da nova consciência da empresa. Concluídos em
2007, seus edifícios baixos e elegantes são contornados
por caminhos de granito vermelho, evocando pistas de
corrida, e bancos hexagonais de concreto, que poderiam
ter sido descascados de uma bola de futebol gigante. No
imponente centro de visitantes, grupos escolares tiram
fotografias de imagens em tamanho natural da equipe de
ginastas olímpicos chineses e os Houston Rockets vão à
frente de Chuck Hayes. Há quadras de basquete e de bad-
minton. Uma piscina de oito raias. Um campo de futebol.
Uma parede de escalada.

A mensagem é clara: essa empresa vive e respira es-
portes. Mas isso também parece e soa um tanto familiar.
"Existe a percepção de que o que a Nike faz a Li Ning co-
pia", diz Charley Kan, diretor de criação da MEC China,
firma de consultoria de comunicações líder no país, ecoan-
do muitas outras vozes.

De fato, quando Abel Wu chegou à Li Ning como seu vice-
-presidente de marketing, em 2004, encontrou uma marca
afligida por uma identidade confusa. Ainda pior, "a maio-
ria dos clientes era de meia-idade; não aparentava estar na
moda, nem os produtos", diz Wu, que agora supervisiona
a divisão Lotto (a empresa tem os direitos chineses sobre
essa marca italiana e sua correspondente francesa, a Aigle).
"Era como uma típica marca chinesa." Falando assim, ele
não está elogiando.

Sob a gestão de Wu, táticas como a de patrocinar atle-
tas (a seleção espanhola de basquete e o jogador Shaquille
O'Neal) ajudaram a Lá Ning a conquistar um público mais
jovem ao lapidar seu prestígio. Porém, do ponto de vista do
design, a empresa ainda estava fracassando. Suas lojas pa-
reciam cansadas. Sua logomarca era entediante e também
uma lembrança infeliz do logo da Nike. Seus produtos eram
uma mistura de motivos e estilos -a mentalidade era "po-
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nha de tudo em um calçado", segundo recorda Raye, e os
produtos estavam sendo criados-sem que se pensasse muito
sobre a coerência geral. A Li Ning precisava de uma estra-
tégia melhor.

SANTO GRAAL DA AUTENTICIDADE
A busca chinesa pela autenticidade começou com
a contratação de uma empresa norte-americana
de design que já havia trabalhado com a Nike.
A li Ning, contudo, tinha uma arma não muito
secreta que nem a Nike nem a Adidas poderiam
obter: o próprio Li. "Eles têm uma herança que os faz úni-
cos, diferenciados no setor", diz Iili Yeo, diretor de contas
da Ziba. Eles também têm um mercado pronto. "Apesar de
terem muitas escolhas, no fundo de seu coração, os consu-
midores chineses estão procurando uma marca chinesa da
qual possam orgulhar-se", diz Li. Sendo um ícone nacional
de credibilidade (por insistência sua, a empresa pouco ex-
plorou seu momento com a pira olímpica), Li e seu DNA
podem realmente fazer ressonância entre os chineses, es-
pecialmente com a jovem geração balinghou [veja quadro
na página anterior], que tem especificidades não atendidas
por marcas como Nike.

Ao mesmo tempo, a Ziba vem lançando templates de loja
li Ning, que estão sendo testados nas mais de 6 mil unida-
des. "De algum modo, isso é o santo graal; significa acer-
tar o varejo", afirma Raye. O novo visual incluirá luzes em
formato de anéis que remetem às raízes da empresa na gi-
nástica e paredes revestidas com quadros-negros, onde os
atendentes poderão, por exemplo, listar os itens mais co-
tados. Chão de cimento e borrifos em vermelho trarão os
traços fortes de um visual chinês mais contemporâneo. O
objetívo, claro, é aprofundar a ligação da Li Ning com seus
consumidores. Para deixar isso evidente, grafismos dinâmi-
cos evocarão o ideal "um herói em cada um de nós".

CONTRA A CULTURA DA IMITAÇÃO
A reformulação da li Ning, entretanto, vai além de mudar
os ténis e as lojas para o mercado chinês -objetiva tirar a
empresa da cultura reinante na China, que é a da imitação,
e levá-la à cultura das ideias e produtos autenticamente
criativos. Se a Ziba e a Li Ning conseguirem traduzir essa
mensagem em uma linguagem que possa ser compreendi-
da do outro lado do Pacífico, a nova empresa poderá tornar-
-se a força global que deseja ser. Para provar que é para va-
ler, a Li Ning está instituindo plataformas de tecnologia da
informação em múltiplos idiomas e fazendo poucos movi-
mentos, significativos e cautelosos, fora da China. Enquanto
ainda precisa revelar seus planos para os Estados Unidos, a
empresa abriu, em 2007, um estúdio de design em Portland
(com 30 pessoas), no mesmo quarteirão onde está a Ziba.

As primeiras coisas que você vê no estúdio são as bandeiras
chinesa e norte-americana hasteadas, lado a lado.

Evidentemente, os desafios adiante continuam, e eles se
tornam mais profundos do que os usuais desafios de im-
plantação, logística e banalidades de cultura corporativa.
Não está claro, por exemplo, se as diretrizes de design de
produtos da Ziba serão suficientes para produzir os estou-
ros de vendas que o setor exige; qualquer processo será
tão bom quanto a habilidade dos designers da li Ning de
interpretá-lo, e os resultados não chegaram às prateleiras
em 2009. Além disso, ao se preparar para uma atuação in-
ternacional, a li Ning está, de muitas maneiras, apostando
na ideia de que uma marca registrada chinesa possa um dia
ter a capacidade de capturar os corações e mentes dos con-
sumidores mundo afora. Porém, como todos sabem, uma
marca chinesa raramente recebe o benefício da dúvida nos
dias de hoje. Mesmo os chineses -ou muitos deles- acham
que o slogan da Li Ning, "Tudo é possível", é um plágio do
"Nada é impossível", da Adidas, quando, na verdade, o slo-
gan da Li Ning surgiu dois anos antes do da Adidas.

Por fim, não esqueçamos que "rnade in Japan" chegou a
significar "cópia barata". E não subestime a determinação da
Li Ning de se internacionalizar. De certo modo, ela não tem
escolha. "Os consumidores da li Ning esperam que nos tor-
nemos uma marca internacional", diz Zhang, o presidente.
Em outras palavras, se quiser permanecer competitiva em
casa, é melhor que a empresa se torne global. "Temos uma
visão", revela Zhang. "Queremos ser uma das cinco maiores
marcas esportivas do mundo na próxima década." Eles po-
dem consegui-lo. •
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m 1985, um jovem norte-americano cha-
mado John Shook foi ao Japão para traba-
lhar na Toyota. Ele já estivera naquele país,
havia estudado os famosos princípios da
gestão enxuta (lean management) da mon-
tadora e se sentia atraído pelas ideias locais

sobre melhoria de processos, qualidade e responsabili-
dade distribuída. Mas não sabia onde estava se metendo.
Ele estava prestes a encontrar "o caminho".

Shook era o único ocidental na cidade de Toyota e
foi iniciado e treinado como qualquer outro que ali
chegasse. Leia-se: ele passou pela forja daquilo que
chamavam de "relatório A3". "Cada novo contratado
saído da universidade começava a aprender a partir
das orientações do processo A3", recorda. "O funcio-
nário chegava a sua nova mesa e encontrava um pro-
blema esperando por ele, um mentor e um processo
para aprender a resolvê-lo que lhe exigia pensar como
um designer. Todo o processo era desenhado em torno
do PD CA [sigla em inglês para planeje, faça, verifique,
aja] e formatado como A5."

A3 era a designação internacional para determinado ta-
manho de folha de papel, como Shook logo descobriu. Mas,
na Toyota, era bem mais do que isso: uma maneira de pen-
sar e de se comunicar, um modo de aprender, um jeito de
fazer as coisas acontecer e de tentar criar uma organização
inteira de solucionadores de problemas. "A conclusão a que
a Toyota chegou, muitos anos atrás, foi a de que cada questão
em uma organização deveria ser descrita, analisada e solu-
cionada em uma única folha de papel A3, para que qualquer
envolvido no problema pudesse entendê-la", diz Shook.

O que todos os gestores da Toyota precisam desenhar
na folha de papel A3? Especificamente eles devem:

• Descrever um problema.
• Analisar a situação.
• Analisar suas causas subjacentes.
• Identificar o resultado exigido.
• Propor ações corretivas ou contramedidas.
• Prescrever um plano de ação (o que será feito, quem
fará e quando).
• Criar um processo de acompanhamento e revisão.

Dois relatórios A3 diferentes não fazem isso da mes-
ma maneira, é claro. Afinal, são design. Apesar de haver
seções padronizadas e uma ordem a seguir, eles diferem
muito, tanto no visual como no conteúdo. Shook sabe
isso tudo porque acabou passando dez anos na Toyota
-foi o primeiro norte-americano a tornar-se gerente na
empresa- e porque, como ele escreve no livro Managing
to Learn: "Tenho aprendido sobre o processo A3 por 25
anos, desde o começo de minha experiência na cidade
de Toyota. Tive um mentor, vi pessoas sendo orientadas,
orientei outras. Debati, treinei, xinguei e fui xingado.
Aprendi a conseguir que as coisas fossem feitas, a envol-
ver a organização, a reunir esforços para efetivamente ver
as coisas acontecer. 'John, você deve usar a organização.
Ela está aí para você. Use a organização como se fosse
uma ferramenta para manuseio, um instrumento para to-
car', meu chefe implorava. Eu, sinceramente, não tinha
ideia do que ele falava em um primeiro momento. Mas ele
continuou a me orientar, a implorar, a me treinar. E, no
final, eu comecei a ver".

Porém tão interessante quanto o que Shook passou a
ver foi o porquê de ele começar a vê-lo. Sua "ilumina-
ção" foi consequência do poder do A3 não apenas como
mecanismo de design para resolver problemas, mas tam-
bém como mecanismo de gestão -uma ferramenta cria-
da para produzir um resultado desejado não ao buscar
alcançá-lo com esforço, mas ao desenhar um processo
que assegure que será alcançado.

A necessidade de selecionar ao máximo as ideias im-
posta pela folha única de papel é somente um dos artifí-
cios de design da ferramenta. O outro é o A3 priorizar o
processo de aprendizado quando nós ainda vivemos no
mundo da administração por objetivos -mesmo que não
usemos mais esse nome. Basta se lembrar de sua última

Os highlights do livro Managing to Learn, de John Shook, fo-
ram preparados por Michael S. Hopkins, colaborador da M/r
Sloan Management Review.



avaliação anual, seu último plano estratégico, seu último
orçamento. Considere quantos executivos recebem um
número que devem alcançar, quantas organizações ain-
da operam por plano e instrução -aumente as vendas,
faça crescer o tráfego do site, amplie a margem.

Não que metas não tenham seu valor; são boas para
pôr a organização -ou um indivíduo- em determinada
direção. Mas elas não vão muito longe no sentido de per-
mitir progressos nessa direção. Elas têm relação com re-

sultados, só que não dão pista sobre como alcançá-los.
As metas da administração por objetivos não ajudam a

resolver os problemas em si, conceber planos ou melho-
rar a maneira como uma organização funciona, enquanto
o A3 faz tudo isso por ser um método -criado pelos desig-
ners para resolver problemas. O A3 requer de seu autor
reunir e relatar fatos, pesquisar e oferecer feedback, iden-
tificar os donos de cada parte do trabalho e construir um
caminho claro de acompanhamento antes que qualquer

Como muitos autores dos A3, o primeiro
esforço do gerente hipotético Porter revela
sua necessidade de mostrar que ele tem
uma resposta -"a" resposta. Ele logo tira
uma conclusão e desenvolve forte envolvi-
mento emocional com ela sem ter efetuado
uma análise mais rigorosa da situação, isto
é, sem ter enxergado, e confirmado, a
situação real.

• Monitorar custos de propostas.
• Revisar desempenho ao final de um ano.
• Fazer nova concorrência se o desempenho do
selecionado não for o esperado.

• Avaliar fornecedor atual.
• Identificar novos candidatos a fornecedor.
• Desenvolver edital, distribuir e conferir.

Simplificar e aperfeiçoar o desempenho do processo
escolhendo um fornecedora partir de concorrência.

Primeiro esforço do A3: criar um processo eficaz para traduzir documentos técnicos

A nova expansão doméstica de fábrica tem exten-
sos requisitos técnicos, que devem ser traduzidos
do japonês para o inglês. 0 tamanho e a complexi-
dade do projeto estão criando erros e atrasos.

Há muitos custos, atrasos e erros devido a:
• Volume intenso de documentos.
• Fornecedores múltiplos e variados (preço,
qualidade, facilidade].
• Envolvimento de diversos departamentos e
estilos de trabalho.

• Simplificar e padronizar o processo.
• Reduzir custos em 10%.

• Desafio de traduzir do japonês para o inglês.
• Múltiplos e variados fornecedores criam um
processo complexo e não padronizado.
• Aperfeiçoamento geral pode ser definido pela
redução do excedente de custos.



Segundo esforço, com o pensamento de design
O mentor Sanderson usa
o A3 como um mecanis-
mo para evitar que seu
orientando se precipite
com uma solução. Porter
descobre que ele pode
ser apenas um pesqui-
sador e deixar que as
necessidades e os fatos
da situação falem por si.
Em vez de encontrar uma
resposta, ele apenas tem
de perguntar: "Qual é o
problema?". E o processo
continua pelas outras
cinco etapas, alimenta-
das por discussões do
gerente com o mentor e
com outros profissionais
envolvidos no problema
de alguma maneira.

ação se inicie. É quase ilimitadamente interativo. Acima
de tudo, força o aprendizado a se basear não em estudos
abstratos, mas "no lugar onde as coisas acontecem". Exa-
tamente como na abordagem dos designers.

Shook declara no livro: "Dividir e discutir o relató-
rio leva a contramedidas eficazes e soluções que sejam
baseadas em fatos e dados. Indivíduos aprendem fazen-
do". Tem a ver com o modo de atuar em equipe próprio
dos designers também, não?

Segundo Shook, as pessoas também aprendem que o que
a princípio parecia ser o problema acaba não se revelan-
do dessa forma. O A3 conduz o autor, inexoravelmente, à
identificação das causas-raiz, por meio da investigação e do
exercício de ouvir os outros. "Preencher e discutir o A3 for-
ça os indivíduos a observar a realidade, apresentar os fatos,
propor contramedidas para atingir o objetivo expresso, obter
um acordo e fazer o acompanhamento, verificando e ajus-
tando as ações em função dos resultados", explica Shook.





AS: passo a passo
A gestão A5 é um sistema baseado em gerar oportuni-
dades para que as pessoas aprendam da maneira o mais
natural possível: por meio da experiência, por tentativa
e erro, como no processo de fazer protótipos dos desig-
ners. Para ilustrar como isso funciona, imaginemos um
gerente hipotético chamado Porter com um mentor de
nome Sanderson. Sua empresa tem sede no Japão, mas
está construindo uma fábrica nos Estados Unidos, razão

para imbuí-lo do "novo" papel de pesquisador constante.
Mais ainda, o mentor sabe que produzir A3 repetitiva-
mente tende a gerar habilidades práticas de resolução de
problemas em um gerente. Um modo de descrever o A3
é como uma narrativa padronizada com sete elementos:

I. Antecedentes/Contexto.
II. Condições atuais.
III. Objetivos/Metas.
IV. Análise.
V. Contramedidas propostas.
VI. Plano.
VIL Acompanhamento.

A familiaridade com o formato (veja sua representação es-
quemática nas páginas 90 e 91) ajuda um gestor a focar ra-
pidamente o tema em questão e se converte na base de uma
compreensão fácil de compartilhar. Não à toa, esse exercício
de design se tornou a principal arma da Toyota para fazer
com que seus funcionários aprendam a aprender. O

pela qual precisa traduzir muitos documentos técnicos
para o inglês. Porter está ansioso para entregar isso, mas
Sanderson utiliza o processo A3 para evitar que Porter se
precipite em achar que sabe a melhor forma de fazê-lo e
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