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“Design practice does indeed have its own strong and appropriate 

intellectual culture… we must avoid swamping our design 

research with different cultures imported either from the sciences 

or the arts” in Designerly Ways of Knowing (CROSS, 2007, p. 55). 

 

 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

 

As transformações sociais, tecnológicas, econômicas e culturais constituem um 

processo com mudanças cada vez mais profundadas e percebidas na sociedade como um 

todo. Este cenário denota uma busca pela compreensão das variações e da complexidade 

pelo ponto de vista global, bem como através de variantes no modo de pensar. Diante 

deste cenário, emerge a necessidade da administração eficaz, sustentável e otimizada de 

estruturas sociais e por consequência organizacionais no qual configuram-se cada vez 

mais complexas. 

Sem o devido aprofundamento, é possível questionar o que isso tem a ver com as 

organizações? Em um primeiro momento, são apenas conceitos, mas logo é possível 

compreender que dizem respeito aos comportamentos, produtos e serviços que 

impactam, assim como transformam o status quo, dada a velocidade, abrangência e 

profundidade das alterações, diretas e indiretas, que causam nos negócios. 

Quando o mundo se conectou em rede, vários paradigmas foram desafiados e, 

consequentemente, superados. O pensamento e funcionamento lineares foram sacudidos 
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por uma nova perspectiva: a exponencialidade, em que tudo acontece quase que 

imperceptivelmente, estruturando mudanças com uma velocidade nunca vista. 

Desta forma, emerge a dúvida do que fazer com os modelos e comportamentos 

que já não acompanham as mudanças desse mundo efêmero, tecnológico e líquido. Para 

dar conta do mundo exponencial, alguns instrumentos e métodos têm sido 

desenvolvidos para prestar subsídios ao mundo dos negócios. A tecnologia trabalha a 

favor das organizações, gerando sínteses para elucidar as mudanças de padrões, através 

de insights baseados em inteligência. Entretanto, é necessário aliar tecnologia a um 

método construtivista e sistêmico, algo que considere variáveis, relações e aspectos 

subjetivos, intersubjetivos e intrassubjetivos. 

Neste contexto manifesta-se o Design Estratégico, ao caracterizar-se como uma 

abordagem que permite e propõe diversos pontos de vista, modelos interpretativos 

articulados e variadas prospectivas disciplinares (ZURLO, 2010). Ocupa-se e adapta 

conhecimentos advindos de diferentes campos, em sua maioria de áreas precursoras, 

como, por exemplo, a engenharia, o marketing e a psicologia, na síntese em abordagens 

originais orientadas à investigação (CROSS, 2001). Desta forma, o Design Estratégico 

pode ser considerado como uma abordagem à complexidade da sociedade e à lógica 

contemporânea, sejam elas de ordem técnica, processual ou organizacional. 

Em sua atuação, extrai do ambiente externo e atua internamente na interlocução 

de sinais de mudança da sociedade, da cultura, do mercado e da tecnologia. Neste 

sentido, o Design Estratégico, destaca-se ao extrapolar o âmbito das empresas para 

incorporar a sociedade, a cultura, o meio ambiente e as relações em suas práticas de 

exploração de ambientes ambíguos, complexos e incertos. Desafia também a percepção 

de um futuro único. Parte-se do princípio que, como não é possível prever com absoluta 

certeza, o ambiente futuro, deve-se visitar vários possíveis ambientes futuros, para, a 

partir daí, decidir pelos cenários estratégicos. 

Desta forma, a incorporação da técnica de construção de cenários estratégicos 

apresenta-se particularmente frutífero na mediação entre as fases de pesquisa e da 

elaboração de conceitos projetuais e estratégicos, principalmente no âmbito 

organizacional. As organizações tendem a seguir o caminho da confiabilidade – ligada 

diretamente ao raciocínio analítico, assim como seus processos, estrutura organizacional 

e normas dentre outros. Para prosperarem, o desafio atual é o de incorporar uma 

orientação que siga a validade em prol da confiabilidade integral, seguindo um caminho 

que mescle o intuitivo e o analítico, a validade e a confiabilidade. Neste sentido, o 
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Design, como prática, interage entre diferentes níveis de abstração, entre a visão geral e 

o concreto, buscando o tangível. Designers constroem modelos e protótipos atuando 

com possibilidades em termos de promoção de novas soluções relativas ao alcance de 

um resultado em um determinado contexto sociocultural, econômico, ambiental e 

tecnológico (MANZINI e JÉGOU, 2006), transformando as ideias em realidade, o que 

distingue seu modus operandi das práticas tradicionais de negócios. 

Esse modo de pensar estabelece um paralelo entre as decisões com bases em 

dados do mundo analítico, e do sentimento que carece de dados intuitivo, desbravando o 

mistério de “como poderia ser?”, experimentando e analisando possíveis respostas para 

um problema em questão.  

Nesta conjuntura, baseia-se a problemática de pesquisa que orienta a minha tese 

de doutorado ao propor uma metodologia para concepção de estratégias empresariais 

inovadoras para o varejo pela lente do Design Estratégico, uma vez que as metodologias 

atuais são perpetuadas com base nos modelos mentais vigentes nas empresas. Isso 

indica que a mudança nos raciocínios metodológicos de concepções estratégicas sem 

uma mudança efetiva dos modelos mentais, é um esforço típico do que aqui denomino 

de “mudando sem mudar”. Este é um ponto fundamental, principalmente se 

considerarmos o grande número de propostas metodológicas em pacotes prontos. Todas 

essas propostas são baseadas nos “em como” uma empresa deve fazer.  

Desta forma, abre-se espaço para propor novas reflexões em relação a como os 

modelos mentais estratégicos atuais devem ser reconhecidos e seus efeitos sobre as 

empresas, assim como o negócio elucidados sob pena de reproduzir o mesmo modelo de 

gestão anterior, só que redesenhado de forma diferente. Com a mudança de modelos 

mentais, podemos obter uma metodologia do qual denomino aqui de “mudando 

mesmo!”. 

Uma metodologia de concepções estratégicas traz consigo uma ampla gama de 

pressupostos sobre o que é estratégia e sobre como ela deve ser implementada. Porém, 

entre as diversas perspectivas e objetivos estratégicos, pode haver conflito entre os 

pressupostos que os fundamentam e/ou com as crenças e cultura da organização. Desta 

forma, abre-se espaço para uma reflexão de que esses conflitos podem ser resolvidos 

sob uma abordagem multidisciplinar, que promove a estruturação pela perspectiva do 

Design Estratégico para construir de fato estratégias empresarias para as organizações. 

E para tanto, propõe-se atuar no nível de novos raciocínios mentais através da 
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abordagem de design para que as mudanças estratégicas sejam de fato inovadoras e 

relevantes ao mesmo tempo para as organizações. 

Toda vez que se fala em estratégia, se está consciente ou inconscientemente 

fazendo referência à existência de variáveis externas à empresa (mercado, tecnologias, 

inovações, sociedade, fornecedores). Como se nota acima, também as variáveis internas 

atuam na construção da estratégia, tanto que é possível ter choques entre estratégia e 

modelos mentais representativos da cultura e das microculturas das organizações.  

Grande parte das ações e experiências de mudanças falham por entrar em 

conflito com as crenças e pressupostos que as pessoas carregam em suas mentes. Esta 

hipótese é apresentada para sustentar a necessidade de metodologias organizacionais 

que tragam à superfície, testem e transformem as crenças e pressupostos das pessoas a 

respeito do mundo à sua volta. Tais crenças e pressupostos são denominados raciocínios 

metodológicos que podem ser generalizações simples ou complexas de teorias a respeito 

do funcionamento da realidade. Todavia, o problema não está no fato de estarem certos 

ou errados, mas por serem tácitos, formando-se e funcionando abaixo do nível de 

consciência, ficando não examinados ou não testados. Os problemas surgem exatamente 

quando as condições da realidade mudam no mundo complexo em que vivenciamos, 

surgindo portanto, uma oportunidade de revisão dos raciocínios metodológicos para 

concepção de estratégias inovadoras alusivas às organizações. 

Contudo, como não se tem controle das variáveis externas, percebe-se que é 

possível pelo menos desenvolver adequadamente a perspectiva interna a partir da 

mudança e aprimoramento dos modelos atuais através do raciocínio de design. 

O presente trabalho tem como objetivo então, posicionar a proposta de tese de 

doutorado apresentada na corrente filosófica denominada pragmatismo, também 

reconhecido como um método que busca a aceitação de hipóteses plausíveis.  

Sob esta ótica, segundo o pragmatismo, a experimentação, a reflexão e a ação, 

estão interligadas com a forma que as hipóteses, ideias e concepções são formadas, 

direcionadas e testadas na prática. Este processo e seus elementos são comuns ao 

Design em seu modo de compreender o problema através da iteração, da reflexão na 

ação, articulando a razão sensível – sentimento e imaginação; razão experiencial – 

vivências e memórias; razão formal – teorias e conceitos. 

O capítulo a seguir destaca as convergências entre o Design Estratégico e o 

Pragmatismo, as razões que aportam suas lógicas, suas inferências e suas metodologias, 
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ao afastar-se das abstrações, das soluções verbais, da retórica e dos sistemas fechados 

absolutos, e se dirigir à ação, em direção aos feitos concretos. 

 

 

 

 

2. A TESE E A PERSPECTIVA PRAGMATISTA 

 

 

 

O termo Pragmatismo vem do grego pragma, que significa ação. O vocábulo foi 

criado por Charles Sanders Peirce durante os encontros do Metaphysical Club de 

Cambridge, Massachusetts, em 1872, e utilizado em um artigo “Como tornar claras 

nossas ideias” (PEIRCE, 1872). 

Em “Como tornar claras nossas ideias” (PEIRCE, 1872), o autor sugere que o 

pragmatismo trabalha em duas vertentes distintas: desembaraçar ideias 

fundamentalmente obscuras e auxiliar a tornar ideias de difícil apreensão em ideias 

essencialmente claras. 

Como método, o pragmatismo propõe a clarificação do pensamento para além da 

ideia de distinção sob a perspectiva da lógica proposta até então. O pragmatismo 

permite a admissibilidade de hipóteses e a possibilidade de atestar a clareza destas 

hipóteses. Trata-se de “clarear as ideias” atentando para seus resultados práticos. 

Peirce diz que uma ideia clara é aquela reconhecida seja onde ela for encontrada, de 

modo que nenhuma outra será confundida com ela. Caso não seja clara, é tida como 

obscura.  

Neste contexto atua também o Design ao realizar uma leitura e interpretação da 

realidade, de projetação de caminhos possíveis a partir dessa interpretação e de tornar 

visíveis e compartilháveis essas visões de mundo, de forma que todos os atores 

responsáveis pela criação da estratégia partilhem dessa visão. Através da visualidade, 

inerente ao design estratégico, é possível sugerir atitudes, estimular comportamentos e 

equacionar problemas complexos (CARDOSO, 2012). 

Peirce sugere ainda em “Como tornar claras nossas ideias”, que a mente não 

origina conhecimento, apenas transforma-o, salvo caso seja alimentado pelos fatos da 

observação. Desta forma, “a ação do pensamento é excitada pela dúvida e cessa com o 

atingir a crença” (PEIRCE, 1975, p.53). O autor destaca que a função do pensamento é 
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a produção da crença, compreendida como uma regra para ação e, como tal, ela é uma 

aplicação que instiga novas dúvidas e novos pensamentos. 

Pelo pragmatismo peirciano, entende-se que há a tendência mental de fixar 

crenças e extirpar dúvidas. A crença, neste sentido, seria tudo aquilo pelo que se 

acredita e que, teoricamente, se revisadas pela experiência, possibilitam o surgimento de 

algo novo e ainda melhor. 

 

“Crença encerra uma contradição: ela é ao mesmo 

tempo um lugar de parada e um ponto de partida; um 

pensamento em repouso e em ação, apesar de que 

pensamento seja sempre, essencialmente, ação e uma 

ação consiste em relação, enquanto uma consequência 

da ação. Assim sendo, a função do pensamento é 

produzir hábitos de ação. Cada distinção de pensamento 

tem um resultado tangível e prático, cada resultado 

tangível e prático tem suas raízes no pensamento” 

(MELLO E BARROS, 2012, P. 5). 

 

É importante destacar conforme discutimos em sala de aula, que para Peirce, 

pragmático não é sinônimo de prático, mas sim que as consequências práticas 

proporcionam a base necessária para alcançar crenças verdadeiras. Ou seja, quando uma 

experiência prática não sustenta mais uma teoria, para o autor, esta deve ser revista, pois 

o que a faz ser verdadeira é a sua consequência prática. 

Assim, para o pragmatismo peirciano, o que distingue uma concepção de outra 

são seus efeitos práticos. Duas concepções com as mesmas consequências práticas 

essencialmente não diferem entre si. Desta forma, qualquer hipótese pode ser admitida 

desde que seja experimentalmente passível de verificação. Partindo-se do pressuposto 

de que toda hipótese é um tipo de conjuntura, a verificação experimental poderá testar 

as consequências práticas que evidenciará se a hipótese condiz com os fatos, com sua 

conduta prática in futuro, o que perfaz a generalidade (SANTOS, 2016).  

A experimentação por sua vez, apresenta-se como um aspecto convergente 

entre o Pragmatismo e o Design. Assim como no pragmatismo, a experimentação, a 

reflexão e a ação, peculiares de Design, estão entrelaçadas com hipóteses e conceitos 

formados, bem como direcionados e testados na prática. Como consequência, é possível 

entender mais profundamente a situação, o problema e repensar o caminho a ser 
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percorrido, reforçando a característica do design quanto a seu processo iterativo 

avançando na melhor compreensão do problema e seus loops de intervenções e 

experiências (LÖWGREN, STOLTERMAN, 2004). Stolterman (2008) caracteriza a 

pesquisa como um processo deliberadamente iterativo de mudança entre o todo e as 

partes. 

A prática teórica e a reflexão-ação estão entrelaçadas no design. Para resolver 

wicked problems - terminologia de Schön (1983, 1987), o profissional do design 

perpassa por fases iterativas de pensar e fazer, com a reflexão na ação sendo 

amplamente utilizada. As ações do design produzem insumos para reflexão contínua e 

suas reflexões, por sua vez, em ações para resolver problemas ou buscar oportunidades. 

Donald Schön pode ser considerado um dos proponentes do pragmatismo ao 

design ao explorar as competências do designer (The Reflective Practitioner, 1983 e 

Educating the reflective practioner, 1987) e influenciando na compreensão do processo 

de design e à formação educacional do designer. Seu trabalho pode ser entendido como 

aplicação de alguns dos princípios pragmáticos no campo do design como a reflexão na 

ação, as transformações iterativas e a experimentação. Com foco neste último, para 

o design, experimentos são essenciais, pois constituem a base para moldar e avaliar 

futuras e potenciais situações, atuando como catalisadores do conhecimento e 

aprendizado. Enquanto que o pragmatismo entende que uma ideia corresponde a uma 

consequência prática, isto é, uma consequência experienciável (IBRI, 2000). 

O design é experimental e como os problemas de design raramente são 

totalmente definidos, assim como suas propriedades emergem e evoluem, é adotada 

uma abordagem experimental a fim de explorar possíveis caminhos para a solução dos 

problemas, concepção de produtos ou serviços ou ainda também na busca por 

oportunidades. E no caso do presente estudo, configura-se a proposição de uma nova 

metodologia para concepção de estratégias empresarias inovadoras unindo os 

instrumentos de design e a inteligência artificial em busca de uma maior assertividade 

nos caminhos a serem explorados.  

O processo de design neste sentido portanto, pode ser entendido como um 

processo de aprendizagem em que o designer desenvolve a compreensão através de 

estudos, experiências e intervenções. Assim como no pragmatismo, a prática do design 

é emergente, em construção, através da interação entre sujeitos e ambientes 

circundantes. Deste modo, pode ser entendido que o design, bem como o pragmatismo, 

são atividades sistêmicas em que o contexto e a situação apresentam-se como 
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articuladores, tanto para a compreensão inicial do problema, como para o entendimento 

de seus componentes ultrapassando a prática teórica e também propondo uma 

compreensão do conhecimento como um fenômeno ativo formado por ação 

experiencial. 

A perspectiva pragmática enfatiza ainda a participação com o conhecimento 

sendo formado e através da interação. Para esta linha, as coisas e eventos ganham 

significado e significância através da interação. Mesmo que estes conceitos tenham sido 

formulados no início do século XX, estão ainda relevantes com a proliferação das 

tecnologias digitais promovendo a interação contínua entre as pessoas e 

sistemas/produtos interativos e ainda através de vertentes como o design participativo e 

a Web 2.0. 

Essa relação transformadora é direcionada para a compreensão e atuação em 

resposta à situação, aproveitando as experiências e conhecimentos passados evoluindo 

ou expandindo-se durante o processo em que os designers atuam e aprendem e, segundo 

o pragmatismo, fundamentando e informando os estudos de pesquisas contínuas. 

Através dos conceitos convergentes até aqui apresentados, é possível verificar 

outro ponto compatível entre o design e o pragmatismo: a lógica abdutiva. Esta forma 

de raciocínio está ligada à tangibilização de conceitos para a realidade, através do qual 

ocorrem a aprendizagem e aprimoramento das soluções em função da experimentação e 

interação com o mundo social. Novos conceitos são desenvolvidos em parceria com os 

atores sociais, de forma que ao término do processo o resultado, não represente a 

opinião de um indivíduo, mas sim a conclusão de um processo interativo e colaborativo. 

Peirce (1878) apresenta a lógica abdutiva como um exercício constante de 

tangibilização e experimentação de conceitos no mundo social, através do qual ocorrem 

a aprendizagem e melhoria do produto, serviço ou ideia. Assim, a abdução pode ser 

considerada o tipo de raciocínio capaz de oferecer conhecimento novo e, portanto, 

essencial para os desenvolvimentos da lógica e das ciências em geral. 

Na ciência o raciocínio indutivo está ligado à descoberta, e o dedutivo à 

justificativa (DORST, 2011). Em seu trabalho, Peirce explica a abdução como uma 

forma de instinto baseado na afinidade da mente com a natureza, enfatizando que a 

lógica do pragmatismo é essencialmente abdutiva e, portanto, vinculada a processos não 

racionais e, provavelmente, não-conscientes da mente. 
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“(...) o processo de formação de uma hipótese 

explicativa. É a única operação lógica que introduz 

alguma ideia nova; a indução nada faz além de 

determinar um valor, e dedução apenas evolui as 

consequências de uma hipótese. A dedução prova de 

que algo deve ser; a indução mostra que, na verdade, 

algo está operativo; enquanto a abdução apenas sugere 

que algo pode ser”. (PEIRCE, 1998, p.216) 

 

Tanto para o pragmatismo quanto para o design, a abdução é um ato de insight 

formado a partir de percepções gerais de um assunto, não tendo qualquer garantia de 

sucesso. A fim de determinar o significado de uma concepção intelectual, dever-se-ia 

considerar quais consequências práticas poderiam concebivelmente resultar, 

necessariamente, na verdade de uma concepção; e a soma destas consequências 

constituirá todo o significado da concepção. (PEIRCE, 2003, p. 195). 
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