
 

 

 

DESIGN THINKING – O FIM DO MODISMO 

 

Finalmente a década do Design Thinking está terminando no Brasil, mesmo eu já 
vindo mencionado as inúmeras fragilidades deste instrumento desde 2012. O Design 
Thinking deu à profissionais e vulgo consultorias, alguns benefícios, mas que estão 
demonstrando na prática claramente a sua fragilidade. Pois não existe nenhum case de 
inovação radical/disruptiva com sucesso financeiro comprovado no mundo no qual o Design 
Thinking tenha contribuído relevantemente e diretamente para aumento de EBITDA, embora 
alguns profissionais e consultorias acreditassem que fosse um truque de processo e 
produzisse mudanças consistentes. 

 

O Design Thinking originalmente tinha a pretensão de oferecer ao mundo dos 
grandes negócios - que é definido por uma cultura de eficiência de processos - uma 
sistemática totalmente nova e que prometia entregar “criatividade”. Ao “empacotar” a 
criatividade em um formato de processo, os usuários puderam expandir seu engajamento, 
algum impacto e vendas dentro do mundo corporativo. As empresas passaram então, a 
amar e acolher o Design Thinking porque ele era empacotado como um processo. 

 

Algumas empresas acabaram absorvendo o processo do Design Thinking, 
transformando-o em uma metodologia linear, fechada, por livros e que apresentou, na 
melhor das hipóteses, algumas mudanças incrementais. Uns certos CEOs em particular, 
assumiram o Design Thinking implementando-o como o Seis Sigma e outros processos 
baseados na eficiência. Mas, para apelar para a cultura empresarial do processo, ele foi 
desnudado na confusão, no conflito, no fracasso, nas emoções e na circularidade que é 
parte integrante do processo criativo. Em algumas empresas, gestores aceitaram que a 
bagunça juntamente com o processo ocorresse para tentar chegar em algum tipo de 
inovação. Mas obviamente, isso não aconteceu com eficiência real. Como os profissionais 
do Design Thinking nas consultorias reconhecem agora, a taxa de sucesso do processo foi 
baixa, muito baixa. 

 

Embora alguns programas pontuais em Inovação Social na Parsons, na School of 
Visual Arts, em Stanford, na Columbia e em outros lugares nunca teriam sido desenvolvidos 
sem o advento do Design Thinking, ser utilizado como um instrumento chave de inovação, 
ultrapassa o conceito de vergonhoso. Pois denota uma clara falta de conhecimento do que 
é inovar. O Design Thinking acabou se popularizando apenas por trabalhar com 
“criatividade” e todo mundo gosta de criatividade porque acreditam que são, ou foram, ou 
podem ser criativos. 

 



 

Como criador e usuário de inúmeros instrumentos e ferramentas de Inovação, tenho 
claro que não podemos idolatrar nenhum instrumento ou ferramenta de inovação como a 
última maravilha da galáxia. Pois como vivemos em um sistema mercadológico dinâmico, 
líquido e em rede, onde cada contexto tem as suas peculiaridades, precisamos ter é uma 
Inteligência Criativa, que é a capacidade de enquadrar problemas de novas maneiras e de 
criar soluções originais através de uma nova forma de raciocínio. 

 

Qualquer um pode ter uma baixa ou alta capacidade de enquadrar e resolver 
problemas, mas essas duas capacidades são fundamentais e podem ser aprendidas. A 
inteligência criativa - conceito este que estou desenvolvendo a partir da minha tese 
doutorado – pode ser trabalhado dentro do espaço intelectual de jogos, planejamento de 
cenários (ver livro "Branding por Meio da Gestão pela Inovação), pensamento de sistemas, 
entre outros campos. É uma abordagem sociológica na qual a criatividade emerge da 
atividade grupal e não uma abordagem psicológica dos estágios de desenvolvimento e do 
gênio individual. Já dizia um velho ditado africano que, “uma pessoa pode andar mais rápido 
em algumas situações, mas em grupo, chegamos mais longe”. 

 

Contudo, busquei referenciais em inúmeras teses, dissertações e artigos científicos, 
bem como em revistas como a Business Week e até na Fast Company, mas não consegui 
encontrar nada que quebre o meu pensamento em relação ao Design Thinking. Só encontrei 
formas de empacotar a criatividade em um formato de processo linear, mas nada que tenha 
gerado algo consistente. Nem mesmo o Tim Brown consegue demonstrar uma diferença 
consistente entre Design Thinking e o Seis Sigma. Pois quando os resultados dos processos 
de Design Thinking foram postos a prova, as entregas criativas foram engolidas pela cultura 
e pelas dinâmicas das empresas. Ou seja, não consigo perceber um ganho maior do Design 
Thinking do que mover o foco em artefato e estética dentro de um mercado consumista para 
um espaço social. Para mim desde 2012 e para Dan Saffer, os 5 passos do Design Thinking 
se resumem conforme a seguir: 

 

Passo 1: Cole um monte de post-its em uma parede. Não importa o que você coloca nos 
post-its, ninguém vai ler estes post-its mesmo dando real importância. Você pode colar o 
que quiser lá: sua lista de supermercado, o que você vai fazer no fim de semana… É só 
para ter certeza que a parede ficará parecendo bem criativa... isso é o que importa. 
 

Passo 2: Compre uma porção de quadros-brancos e desenhe modelos incompreensíveis e 
moderninhos neles. Rabisque tudo o que for preciso para demonstrar o problema, mesmo 
que nada disso solucione o problema. Você faz modelos para fazer modelos para fazer 
modelos. 

 

Passo 3: Faça personas baseadas em pesquisa nenhuma. É só pensar que suas personas 
são como um de seus amigos imaginários: você pode fazê-las dizer qualquer coisa que você 
quiser. Esqueça os bullet points. Escreva um texto corrido com o máximo de detalhes 
possíveis. Vai parecer que você fez pesquisa “etnográfica” e tudo mais. Fora que quanto 
mais texto tiver, mais garantido que a persona nunca será lida por ninguém. 
 

Passo 4: Construa uns concepts excêntricos e inconstruíveis. Se os stakeholders 
reclamarem dos concepts, diga que é porque eles não os entendem. Lembre-os que esses 
concepts são de Design Thinking, sem limitações, e não de Design de verdade. Limitações 
são para mentes pequenas. Você está design-thinking-out-of-the-box. E nunca entre em 
detalhes nos seus concepts. Nada pode arruinar mais um concept do que ter que pensar 
em como ele realmente irá funcionar. 

 

Passo 5: Construa protótipos. Mentira, é claro que construir protótipos não faz parte do 
processo. Se você quiser construir algo, mude para a China.” Enfim, para quem ama o 
Design Thinking, ainda haverão várias empresas surgindo para você praticar. Agora você já 
sabe mentir com Design Thinking. 
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