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A inovação tecnológica sempre requer engenheiros, empreendedores e financistas atraídos 
pelos riscos e pelas oportunidades que ela oferece. Cada um cria sua receita. Não existe uma 
só. O que conta é a mistura, a combinação entre esses elementos distintos que será ainda 
mais rica, e potencialmente mais perturbadora, caso a ela for adicionada uma boa dose de 
design. 
  
Foi Silvio Meira que me ajudou a compreender sua importância para a inovação nos países 
emergentes. Professor de ciência da computação em Recife, capital do Nordeste brasileiro, ele 
está convencido de que as empresas do Vale do Silício erram ao acreditar que podem manter 
seu domínio mandando fabricar seus aparelhos em outros países enquanto se dedicam ao 
design, seguindo o modelo da Apple. 
  
Meira acredita que "o design é 'brainware', e os cérebros brasileiros são tão bons quanto os 
demais". Ele usa o termo "brainware" em sentido semelhante ao de software ou hardware, 
para designar um produto da mente, do cérebro. Um exercício que pode surgir de maneira 
relativamente rápida no mundo inteiro, diferente dos sofisticados algoritmos que continuam 
fora do alcance de seu país e que custariam anos de educação de qualidade e formação de 
engenheiros de alto nível. Por isso ele defende o design, e contribui para fazer do Porto Digital 
de Recife (o terceiro polo tecnológico do Brasil, atrás de São Paulo e do Rio de Janeiro), um 
centro para as "indústrias criativas", nas quais o design desempenha papel chave. Ele mesmo 
acaba de criar a Ikewai.com, uma empresa de "designers de negócios". 
  
Um contraponto importante: diversos indianos entrevistados em minhas viagens afirmaram 
que seu país não lhes confere o valor que merecem. "No passado era possível vender qualquer 
produto, mesmo com mau design, desde que estivesse funcionando", comentou Kashan 
Kumar, presidente da divisão local da The Indus Entrepreneurs (TIE), associação fundada no 
Vale do Silício para fomentar o espírito empreendedor indiano em todo o mundo, financiada 
com o dinheiro e a experiência de seus compatriotas que conquistaram o sucesso. "Aos olhos 
da classe média, o design pode ser desejável, mas não é imprescindível, porque se pode viver 
sem ele. E além disso custa mais caro. A arte tradicionalmente está inserida no território dos 
ricos". 
  
"Contamos com centenas de universidades que formam engenheiros e muito poucas que 
formam designers", acrescenta Kumar. "As belas artes são consideradas como hobby e não 
profissão". 
  
Em Israel, Yossi Vardi, padrinho de tudo o que o país realizou no campo da tecnologia da 
informação e comunicação, reconhece que "esse é um elemento importante" no processo de 
inovação. "Hoje em dia a Internet e os aparelhos móveis se tornaram obras de arte, uma nova 
forma de arte", afirma. "A tecnologia é um suporte, uma capa, como uma tela ou uma folha 
através da qual o talento e a arte se expressam. Sem esse atributo não é possível atrair 
usuários". 
  
A empresa que mais lutou para que compreendamos e aceitemos a importância transcendente 
do design é certamente a Apple. Provou que não importa apenas ter uma máquina funcional --
um computador ou celular inteligente--, e que a estética e facilidade de uso desempenham 
papel relevante na decisão de compra. A inovação no terreno da tecnologia da informação e 
comunicação pode ser compreendida melhor, portanto, como fruto da tensão criativa entre 
engenheiros e designers. 
  
Basta recordar aquela que existia no início da computação pessoal, no Vale do Silício, entre os 
partidários da inteligência artificial agrupados no Laboratório de Inteligência Artificial de 
Stanford (SAIL) e aqueles que defendiam, em lugar de sua substituição pelas máquinas, "a 
expansão" do espírito humano por meio do computador e, por que não, do LSD. Os líderes do 
movimento eram Stuard Brand (criador do Whole Earth Catalog, a bíblia dos hippies), e Doug 
Engelbart, inventor do mouse e primeiro promotor da interface gráfica e dos links de 
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intertexto. A revista "Time", em artigo de 1995 intitulado "Devemos Tudo Isso aos Hippies", 
retomava essa tensão fundamental para a compreensão da história da história da tecnologia. 
Não por acaso, Steven Jobs fazia parte do segundo grupo, mas as coisas mudaram desde 
então e os designers de hoje têm pouco a ver com os hippies da década de 60. 
  
O design deixou de ser assunto exclusivo dos artistas. Essencial em algumas concepções dos 
processos de inovação, se tornou um verdadeiro método para abordar os problemas da 
maneira mais criativa possível: o "design thinking". 
  
De acordo com Tim Brown, presidente da IDEO.com, as três etapas principais (outros 
observadores falam em sete), descritas em seu livro "Change by Design", consistem de 
"aprender a vida dos demais", ou seja, observar, o que significa "contemplar o que as pessoas 
fazem" e "escutar o que dizem". A ideia central é que os grupos de foco usados em pesquisa 
de mercado não conduzem a lugar algum. 
  
É preciso investigar as necessidades das pessoas, começando por aquelas que não as 
expressam. Também é preciso demonstrar empatia, "deixar de analisá-los como ratos de 
laboratório" e "colocar-se em seu lugar" para entendê-los melhor. 
  
O procedimento requer trabalho em equipes multidisciplinares, com fases de interpretação, 
geração de ideias que resultam em múltiplas discussões, e sessões de brainstorming, seguidas 
por testes de protótipos para conhecer quais das ideias previstas funcionam melhor. 
  
Tais etapas se desenvolvem de maneira linear. Devem ser abordadas de forma parcialmente 
simultânea e repetidas tantas vezes quanto seja necessário. Implica um enfoque evolutivo em 
cujo transcurso é imprescindível acompanhar a implementação da ideia e do protótipo para 
determinar como evoluem e como podem ser melhorados. 
  
O "design thinking" passou a ser lecionado por número crescente de universidades. Visitei uma 
delas no Rio de Janeiro, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, e uma em Potsdam, 
perto de Berlim, o Hasso-Platner Institut, mais conhecido como d.school. Criada em 1998 pelo 
cofundador da SAP, a maior empresa europeia de software, a d.school inspirou a criação de 
uma escola com o mesmo nome na Universidade Stanford, em 2004. 
  
E não é fato que a influência onipresente do Vale do Silício pode ser encontrada no "design 
thinking"? Não resta dúvida, para quem detecta a influência alemã na d.school. Mas o 
argumento de Silvio Meira continua válido: o ponto é o brainware, um método fácil de importar 
e adaptar em outras partes. Requer educação menos dispendiosa e longa do que a formação 
de engenheiros capazes de produzir algoritmos de alta complexidade. E nada impede trabalhar 
ao mesmo tempo em ambas as direções, como acontece em Recife. 
  
Andrea Bohmert, diretora executiva da Bandwidth Farm, uma incubadora sul-africana, adota o 
mesmo ponto de vista. Considera que a Cidade do Cabo, onde vive, seja o "principal centro de 
criatividade" de seu país, e talvez de todo o continente. "Sonho", ela me disse, "criar uma 
escola de 'design thinking' para os mercados emergentes". Não creio que deva demorar muito 
a aparecer, lá ou em qualquer outro lugar do planeta. 
  

Francis Pisani viaja pelo mundo para descobrir o que está sendo feito de inovação tecnológica ao 
redor do planeta. Com longa experiência na cobertura da área, ele tenta, por exemplo, descobrir se a próxima Apple 
poderá aparecer na África, na Ásia ou na América Latina. 
 
Fonte: Folha de S. Paulo. [Portal]. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/francispisani/1142578-o-design-thinking-
outra-chave-para-inovar.shtml>. Acesso em: 27 ago. 2012. 
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