
Imagine ser pedida em casa-
mento pelo Twitter e depois
ainda lucrar milhões de reais
com isso. Foi exatamente as-
sim, que a empreendedora Bru-
na Bittencourt criou o site
emotion.me, uma espécie de
guia para quem vai realizar
uma festa de casamento.
“Quando eu casei, gastei qua-
se R$ 5 mil para contratar uma
wedding planner para me aju-
dar. Mesmo assim, me senti
perdida diante do descaso com
que os consumidores são trata-
dos pelas grandes empresas”,
disse Bruna, que teve proble-
mas com a loja de presentes e
até com os cupcakes.

De acordo com a Associação
dos Profissionais, Serviços pa-
ra Casamentos e Eventos So-
ciais (Abrafesta), o setor deve
faturar R$ 14, 8 bilhões para

2012, o que representa um
crescimento de 16% em rela-
ção ao ano passado.

Diante de todas essas infor-
mações, Bruna e seu marido,
que é programador lançaram o
site Queroo.com, que era foca-
do apenas em presentes. Em
um mês, mais de 1 mil pessoas
já estavam cadastradas. Diante
do sucesso, eles foram convida-
dos pelo Sebrae para participar
de um Realitty Show dentro do
Campus Party.

Pensando em algo maior,
Bruna e o marido se juntaram a
três sócios - que trabalhavam
no Buscapé - e lançaram o emo-
tion.me, que funciona como
uma espécie de calendário para
planejar o casamento.

“Os noivos nos dão uma data
e nós auxiliamos dando opções
de buffet, aluguel de carro, dia

da noiva, cerimonialistas, entre
outros”, contou.

Mas e de onde vem o lucro da
empresa? Todo este serviço é
gratuito, porém o casal tem a op-
ção de montar um site com in-
formações do casamento.
Quem optar por este serviço de-
ve pagar R$ 30.

A startup recebeu investi-
mento da Harpia Ventures, mas
eles foram convidados para o Te-
chcrunch Disrupt, que aconte-
ce em setembro no Vale do Silí-
cio. Neste evento, inúmeras em-
presas mostram seus produtos
atrás de novos investidores.

O objetivo do emotion.me é
atingir o público norte-ameri-
cano com foco nos brasileiros
que moram no país. Além dis-
so, até o fim do ano, a empresa
pretende atingir 5 mil usuários
no Brasil. ■

O Brasil virou foco para os investi-
dores em geral, o que abre cami-
nha para muitos empreendedo-
res que, com boas ideias, mas
sem dinheiro, acabam receben-
do conseguindo o apoio de gru-
pos financeiros para colocar o
projeto em prática.

Nesta semana, a Redpoint
e.ventures anunciou o investi-
mento de US$ 130 milhões em

startups brasileiras. O ex- CEO
do Apontador Anderson Thees
e seu sócio Yann de Vries já in-
vestiram parte do capital em
cinco empresas: Viajanet, Shoes4
You, Sophie & Juliete, Grupo
Xangô e 55 Social.

O fundo será dividido entre 15
e 20 startups de alto potencial de
crescimento e terá duração de 10
anos — cinco dos quais serão o pe-
ríodo de investimento. Os valores
devem variar de um mínimo de
US$ 100 mil a até US$ 5 milhões.

No Rio de Janeiro, um grupo
de investidores sempre se reú-
ne em uma sala na Lapa, centro
da cidade, para ouvir os proje-
tos de quem ainda não conse-
guiu decolar.

Alguns famosos também es-
tão entrando na onda de ser “an-
jo investidor” de alguma empre-
sa. O ator Ashton Kutcher, por
exemplo, investe constante-
mente em empresas america-
nas pequenas, porém de grande
potencial. ■ C. M.
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O conceito e a expressão ‘design thinking’ têm origem em
um artigo de 1992 de Richard Buchanan, professor de de-
sign da Carnegie Mellon University, no qual ele afirma que
as habilidades do design podem ser aplicadas para resolver
problemas complexos -“wicked problems”, em inglês. Isso
remonta à essência do design. Afinal, sua finalidade nunca
foi apenas estética. Na origem, o design pregava que as coi-
sas fossem belas e também relevantes, o que foi estabelecido
com força na Bauhaus no início do século 20. Essa escola de
design alemã definiu o design como algo estratégico e parte
importante do sistema econômico vigente na época - não
apenas como ferramenta de autoexpressão artística. Além
disso, a Bauhaus pregou o pensamento integrador, visando
posicionar o design como uma terceira via, dada a tensão en-
tre o trabalho industrial e o trabalho artesão.

Alguns consultores e acadêmicos tratam o design thin-
king apenas como uma forma de pesquisa. Não é. É uma cul-
tura, um hábito, uma maneira de pensar ou de abordar pro-
blemas com um ponto de vista diferente do convencional,
aquele que foi cunhado em nossa mente pela Revolução In-
dustrial e se mantém fortemente presente na cultura corpo-

rativa até hoje. O design thin-
king tem a ver com o olhar
centrado no ser humano. Tra-
ta-se de ter um olhar empáti-
co, colaborativo e experimen-
tador para lidar com proble-
mas complicados e cons-
truir, com as pessoas, solu-
ções mais relevantes para
elas. Essa visão consiste em
mergulhar no universo das
pessoas e ver o mundo com
suas lentes.

As pessoas que servem de
modelo para cada projeto,
normalmente, têm comporta-
mentos e pontos de vista ex-
tremos, os “extreme users”.
É preferível entender pro-

fundamente dez pessoas a mapear superficialmente dez
mil. É possível aplicar design thinking à gestão de pessoas
nas organizações, por exemplo, principalmente no que diz
respeito ao processo de seleção, contratação e motivação.
Em um processo de seleção deveríamos buscar capacida-
des como empatia, senso de colaboração e curiosidade pa-
ra experimentar. Na maioria das vezes, se a pessoa possui
essas características, o resto pode ser aprendido.

Isso vai contra a cultura corporativa. Como a natureza cor-
porativa não é de colaboração, e sim de competição, se não
houver um esforço consciente de reposicionamento de cul-
tura, o negócio não caminhará nessa direção. Os três concei-
tos-chave do design thinking são empatia, colaboração e ex-
perimentação. E o resultado dele tem de ser bom para as pes-
soas, bom para a empresa e implementável. O design thin-
king é a segunda revolução do design, porque resgata o real
significado e lembra que, na busca de ser relevante para as
pessoas, ele pode se originar na mente de qualquer um - e
não apenas na de designers de formação.

No Brasil, firmas de consultoria utilizam o nome “design
thinking” de modo marqueteiro, e ao se posicionarem como
“Consultoria de Design Thinking” acabam enfatizando a
ideia de ferramenta, método, algo capaz de ser empacotado
e vendido. A realidade é que você pode ser um escritório de
advocacia, uma clínica odontológica ou até mesmo uma
construtora e estabelecer o pensamento do design na sua
maneira de fazer as coisas e na relação com clientes, fornece-
dores e parceiros.

Aos poucos o pensamento do design ganha relevância e es-
paço, mas ainda há muito para explorar e construir nesse
sentido em nosso país. ■
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‘Design thinking’:
experimentar e construir

Rodrigo Capote

Investidores chegam ao país atrás de boas ideias

Site faz tudo dar certo
na festa de casamento

Brasil vira alvo de fundos à
procura de empreendedores

Coma ajuda do emotion.me, os noivos deixamde lado as preocupações
como buffet, cerimonialistas e até comos preparativos do “dia da noiva”

Os três conceitos do
‘design thinking’
são empatia,
colaboração
e experimentação.
E o resultado dele
tem de ser bom
para as pessoas,
bom para a
empresa e
implementável

TENNYSONPINHEIRO
Sócio-fundador da live/work no Brasil
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27, 28 e 29 jul. 2012, Primeiro Caderno, p. 13.




