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pela experiência dos especialistas ingleses 
Gavin Ambrose e Paul Harris, e brasileiros Luis Alt e Bianca Martins

Design 
Thinking
Começamos com os autores do livro Design Thinking, sétimo da coleção “Design 
básico” (hotsite.artmed.com.br/designbasico), lançado este ano no Brasil pela 
Bookman Editora (www.bookman.com.br), que concederam uma entrevista 
exclusiva para a revista Wide. Em seguida, o sócio-diretor da live|work, Luis Alt, e 
a coordenadora do MBA em Design Estratégico do Infnet, Bianca Martins, falam 
sobre a metodologia e o impacto dela no Brasil.

Gavin Ambrose 
Designer grá!co, nascido no Reino Unido e Master of Arts pela 
Central St Martins (www.csm.arts.ac.uk).

Paul Harris 
Escritor e editor freelancer, nascido em 

Londres e pós-graduado em Printing & 

Publishing pela London College of Printing 

(www.lcc.arts.ac.uk).
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Clique aqui para ler as primeiras páginas do livro 
Design Thinking, de Gavin Ambrose e Paul Harris
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Livro Design Thinking, 
de Gavin Ambrose e Paul Harris

WIDE Como surgiu o Design Thinking? 
GAVIN Para mim, o Design Thinking foi formalizado pela primeira 
vez nas obras de Saul Bass (saulbass.tv), Ivan Chermaye" (www.

ivanchermayeff.com), Seymour Chwast (www.pushpininc.com) e 
em alguns grupos de design, como Trickett and Webb, hoje Webb 
and Webb (www.webbandwebb.co.uk), e Pentagram (www.penta-

gram.com). Todas essas pessoas foram, sem dúvida, in#uenciadas 
pelo dadaísmo, surrealismo e pelas obras de René Magritte (www.

magritte.com) ou mesmo pelo construtivismo e outras disciplinas, 
como poesia concreta. Acho que há uma ligação entre eles; todos 
são artistas muito competentes, então suas ideias foram dissemi-
nadas. Outra grande in#uência, para muitos estudantes, foi o livro 
Ways of seeing, de John Berger (www.johnberger.org). Hoje parece 
óbvio, mas, na época, mostrar as diferentes maneiras de ver as coi-
sas, diferentes signi!cados e códigos, foi bastante surpreendente. 
E isso acontece muitas vezes no design. Os designers acham que 
estão transmitindo uma mensagem, mas o público pode interpre-
tá-la de uma forma completamente imprevisível. Um designer 
pode pensar que está fazendo algo parecer “legal”, enquanto o 
público pode interpretar o trabalho como arrogante ou exage-
rado. Atualmente, muitos designers que também têm ideias inte-
ressantes sofrem de uma falta de habilidade em articulá-las.
PAUL O John Berger ter escrito sobre vários aspectos diferentes 
de design grá!co na década passada, quando estávamos focados 
nisso e explorando elementos especí!cos em livros especí!cos, 
foi crucial. Então, nos pareceu natural combinar os elementos 
individuais em um livro sobre Design Thinking. 

WIDE Como o Design Thinking se tornou parte da sua vida? Em 
quais projetos você tem aplicado o Design Thinking e onde busca 
referências?
GAVIN Na faculdade e nos primeiros contatos de trabalho. Tenho 
me dedicado em alguns livros e trabalhos promocionais para 
o Alan Fletcher (www.alanfletcherdesign.co.uk) e para o Morag 
Myerscough (www.studiomyerscough.com). Ambos têm uma 
maneira de enxergar as coisas de um modo que talvez você nunca 
teria visto. É importante que você questione o que está fazendo, 
em vez de apenas produzir mais design. Tenho me interessado 
muito também pelos designers contemporâneos, da Europa 
Central, como, por exemplo, o sérvio Slavimir Stojanovic (www.

slavimir.com). O trabalho dele tem uma liberdade e um humor que 
muitas vezes falta no design. É inteligente, envolvente e não lhe 
aliena. Ele diverte, mas também lhe desa!a. 

WIDE Por que vocês decidiram escrever o livro Basic design: Design 
Thinking?
PAUL Gavin e eu começamos escrevendo livros sobre design 
grá!co em 2002, pois percebemos que muitos livros disponí-
veis na época eram bastante focados na teoria sem o elemento 
visual, ou no elemento visual sem a teoria. Nossos livros sempre 
tiveram um equilíbrio maior, com mais prática, usando melhor o 
elemento visual para mostrar a teoria. O livro Design Thinking foi 
um projeto interessante porque ele realmente nos deu a oportu-
nidade de explorar diferentes formas de gerar soluções para pro-
blemas e apresentá-las como uma gama de diferentes abordagens 

possíveis. A palavra-chave é “pensar” como isso transmite a reali-
dade de que o design é um processo. Concordo com Gavin sobre 
muitas vezes as pessoas se concentrarem na criação de arti$cios 
grá!cos em vez de pensar completamente em um projeto. O 
Design Thinking é um processo que tem diferentes etapas, e cada 
etapa possui ferramentas distintas para ajudar o designer no 
desenvolvimento de soluções criativas para o problema. O livro 
é exatamente sobre isso.
GAVIN Decidimos escrever esse título porque percebemos que 
há muitos livros focados no “olhar” dos designers, em tipogra!a, 
cores, formas, layout etc., mas não há um olhar para os “pensa-
mentos” e “conceitos” do design. Exemplos disso são todas as 
minhas grandes in#uências, como Bob Gill (www.bobgilletc.com), 
em seu livro Graphic design as a second language, que é sobre 
ideias. O trabalho dele nesse livro é ótimo, muito bem executado, 
mas ainda sem aquele “polimento”. Ele pensou sobre o problema 
e ofereceu uma resposta. Outro livro-chave que sempre volto a 
olhar é o Smile in the mind, de Beryl McAlhone e David Stuart. 
Eles também se basearam em ideias, apesar de se aprofunda-
rem na arte do design. Há outras ótimas referências, como The 
art of looking sideways, de Alan Fletcher, e os livros de Edward 
de Bono (www.edwdebono.com), em particular seu contexto de 
Lateral Thinking e Vertical Thinking. 

WIDE Quais são as grandes diferenças entre o design tradicional e o 
Design Thinking?
PAUL O Design Thinking visa encontrar uma solução adequada 
para um problema, um processo que em geral começa com o 
trabalho de achar qual é realmente o problema. Sempre volta a 
questão do porquê de você achar que precisa do que você acha 
que precisa. A questão é: O que você !nalmente está tentando 
alcançar?
GAVIN Para mim, design é arte, e isso é ótimo. Projetar é controlar 
tipos, ser preciso e intencional com cores e imagens. Trata-se de 
ser capaz de selecionar trabalhos e estilos e, !nalmente, ser capaz 
de entregar algo, seja um cartão de visitas ou um site. É sobre O 
QUE você está fazendo. O Design Thinking, em contraste, é sobre 
o PORQUÊ de você estar fazendo. Muitas vezes, o cliente dirá: 
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“Preciso de um novo site”, mas seria mesmo esse o caso? Nem 
sempre. Às vezes, o que ele realmente precisa é repensar o que 
está fazendo, em vez de refazer coisas repetidamente, tentando 
manter o design. Hoje, isso é particularmente interessante devido 
às mudanças na tecnologia. Acabamos de desenvolver um site 
para a Eric Parry Architects (www.epawestminster.co.uk) que con-
tém uma série de !lmes. Ele foi feito dessa maneira em vez de 
produzir uma espécie de folder, como o cliente havia pedido. É 
simplesmente uma forma de repensar a forma como você está se 
comunicando com as pessoas, e o que você está dizendo.

WIDE O design é baseado em pesquisas para oferecer um produto 
que atenda às necessidades de seus consumidores. Então, de que 
forma o Design Thinking é inovador em comparação com o método 
tradicional de design?
GAVIN O pensamento imaginativo não é uma resposta às neces-
sidades de um produto, ele é o produto, é o questionamento de 
um produto. Isso é visível no design de embalagens, em que mui-
tos produtos são essencialmente os mesmos. Por exemplo: Qual 
é a diferença entre uma garrafa de água mineral e outra? Muito 
pouca, provavelmente. Então, a embalagem é onde o pensa-
mento e a inovação estão.
PAUL O que um cliente realmente “precisa” pode ser um serviço 
em vez de um produto, ou qualquer coisa que seja diferente 

daquilo que ele inicialmente pensava que precisava. O Design 
Thinking procura identi!car isso para dar ao cliente o que ele 
realmente precisa. É como o que o Gavin criou para a Eric Parry 
Architects. Ele questionou o que a empresa queria alcançar com 
um folder e achou que a melhor maneira de fazer aquilo seria via 
website com pequenos !lmes. Quantos designers teriam apenas 
criado os folhetos — como inicialmente solicitado pelo cliente — e 
teriam falhado em atender à real necessidade do cliente? 

WIDE Quando uma agência recebe um projeto para lançar um ser-
viço, como ela deve começar a aplicar a metodologia do Design 
Thinking no desenvolvimento?
PAUL Conversando com o cliente. Obtendo qualquer informa-
ção relevante e realmente o entendendo, para, então, ser capaz 
de apresentar o que ele acha que seria o objetivo !nal do projeto.

WIDE Em sua opinião, qual deve ser a principal característica de um 
design thinker?
GAVIN Não pensar que se sabe a resposta para tudo.
PAUL Tenha uma mente aberta para não tomar conclusões pre-
cipitadas. Foque em gerar muitas ideias, mesmo que elas pare-
çam “loucas” inicialmente. “Loucura” pode ser a solução, a que 
pode vencer o jogo, e esse é um dos princípios do processo de 
brainstorming.

Esse diagrama lhe força a tentar compreender a síntese, os requisitos, e ter um conjunto lógico de etapas a 
serem seguidas. Os passos estão brevemente explicados a seguir.

WIDE O Design Thinking propõe alguns passos a serem seguidos? 
Quais seriam estes passos?
 GAVIN Para alguns estudantes e praticantes, sim, existem fases 
estritas a seguir. Para outros, esse não é o caso. Mas, acredito no 
argumento de pensar o design como uma disciplina pragmática. 
Isso quer dizer que existem ferramentas que você pode aplicar 
para facilitar o pensamento. Existem várias abordagens para isso, 
mas um dos caminhos é pensar no processo de design como 
sendo feito em sete etapas:

1 Primeiramente, precisam ser de!inidos o problema do projeto 
e o público-alvo. Um entendimento preciso do problema e suas 
restrições permitem soluções mais precisas a serem desenvolvi-
das. Esta etapa determina o que é necessário para que o projeto 
seja bem-sucedido;

2 A fase de pesquisa coleta opiniões sobre o problema do pro-
jeto. São pesquisas com o usuário !inal e entrevistas com líde-
res de opinião, as quais geram a identi!icação de potenciais 
obstáculos;

3 Idealizar é a etapa em que as motivações e as necessidades 
do usuário !inal são identi!icadas e as ideias, que geralmente 
podem ser de!inidas por meio de um brainstorming, são gera-
das para atendê-lo;

4 A prototipagem tenta resolver ou trabalhar essas ideias, que são 
apresentadas para a análise de um grupo de usuários e das partes 
interessadas, antes de serem apresentas para o cliente;

5 A seleção revê as soluções propostas contra o objetivo do pro-
jeto. Algumas soluções podem ser práticas. Ideias poderosas pare-
cem mais arriscadas, mas podem ser as mais bem-sucedidas;

6 A implementação é o desenvolvimento do projeto e a sua 
entrega !inal para o cliente;

7 A aprendizagem ajuda os designers a melhorarem seus desempe-
nhos, e, então, a empresa deve procurar os clientes para obter o fee-
dback do público-alvo e determinar se a solução atingiu as metas. 
Isso pode identi!icar melhorias que podem ser aplicadas no futuro.
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Bianca Martins 
Coordenadora do MBA em Design 
Estratégico do Infnet (www.infnet.
edu.br), no Rio de Janeiro. Mestre 
em Design pela PUC%Rio, especia-

lista em Ensino-aprendizagem das Artes Visuais pela Universidade 
de Sevilla (Espanha) e graduada em Design pela UFRJ.

MUDAM OS COMPORTAMENTOS, SURGEM NOVOS 
QUESTIONAMENTOS
Parece inegável que durante as últimas décadas o design grá!co 
tenha conseguido se consolidar perante a sociedade brasileira 
como fator que proporciona e!ciência à comunicação, caracteri-
zando-se como um diferencial competitivo entre empresas.

Nos últimos anos, acompanhamos o desdobrar de novas 
abordagens pro!ssionais e acadêmicas sobre práticas do 
design in#uenciadas pelas mudanças de comportamento em 
face aos imperativos da vida contemporânea. Atualmente, em 
qualquer área do conhecimento, a preocupação com a temá-
tica ambiental e com a manutenção da qualidade e da longevi-
dade da vida humana no planeta estão presentes em conver-
sas prosaicas, como também perpassam os fundamentos de 
diversas pesquisas acadêmicas. Do mesmo modo, o avanço das 
tecnologias e dos meios de comunicação alterou certos traços 
de nosso comportamento pro!ssional e pessoal, possibilitando 
enriquecedoras experiências de colaboração, interatividade e 
mais autonomia para uma participação ativa na construção de 
conhecimentos e/ou projetos que integrem pessoas dos lugares 
mais diversos e distantes.

Percebemos, paulatinamente, a valorização de processos de 
comunicação em rede — mais dialógicos e interativos — e identi!-
camos que vêm sendo enfatizados tanto o estudo dos processos 
de recepção de mensagens como, ainda, a construção de sentido 
por parte dos sujeitos. Como exemplo da segunda, é possível citar 
que se valoriza a aprendizagem colaborativa e procura-se enten-
der o que o sujeito já traz consigo como saber, e o professor passa 
a ser um parceiro que mostra caminhos e incentiva a construção 
de conhecimentos.

Nessa conjuntura, a própria função do designer no processo 
produtivo pode ser discutida e ressigni!cada, aproximando-a ao 
Design Participativo. Partindo da premissa de que ele é o pro!ssio-
nal responsável por adequar o projeto visando a e!ciência, fun-
cionalidade, produção em larga escala e rentabilidade, hoje sua 
função assume maior complexidade. A percepção de que os arte-
fatos são portadores de signi!cados que dialogam com públicos 
especí!cos denota responsabilidade em realizar, com e!ciência, 
esse aporte de signi!cações. Faz-se necessário conhecer profun-
damente traços da cognição e das expectativas desse público, 
as nuances de seus comportamentos e atitudes. Atualmente, 

precisamos projetar para além de um produto ou comunicação: 
projetamos um momento, uma situação com duração no tempo/
espaço onde nosso usuário interage com o artefato explorando 
signi!cações e construindo impressões e conhecimentos em 
uma sutil sintonia.

Com isso, a própria abordagem de problemas se alterou em 
direção à ressigni!cação e à aproximação do Design Participativo. 
Chega-se a questionar qual é o limite da abrangência dos conhe-
cimentos e da atuação do designer. É possível aplicar metodo-
logias do design à resolução de qualquer problema projetual? 
Recentemente, é comum ver abordagens próprias do design 
sendo aplicadas e até mesmo descritas por pro!ssionais de outras 
áreas, como !nanças, gestão de empresas, esporte, dentre outros. 
O que se plasmou como o conceito de Design Thinking — concep-
ção do design que privilegia a sustentabilidade, o relacionamento 
entre atores de um projeto, pensamento abdutivo e integrativo 
e autenticidade projetual, e a percepção de que design é uma 
metodologia cujo ponto central é a intenção de transformar uma 
realidade existente em uma realidade desejada — vem trazendo 
certo frescor aos princípios da pro!ssão: parece que uma grande 
parte de pro!ssionais de outras áreas passa a compreender que, 
muito além de um resultado, design é um processo. Será que, 
!nalmente, não mais precisaremos de um prólogo para discutir 
nossa atuação?

Não existe nada de novo na abordagem chamada Design 
Thinking senão a percepção de que mudam os comportamentos, 
surgem novos questionamentos. É uma abordagem que traz con-
sigo o embrião do Design Social lançado por Victor Papanek que, 
na década de 1970, já anunciava certa distorção nas diretrizes da 
pro!ssão. Já era hora de utilizar os conhecimentos adquiridos 
para o desenvolvimento de produtos e serviços com um foco 
mais relevante para a sociedade: as metodologias do design pode-
riam ser utilizadas na abordagem de problemas de saúde pública, 
educação, transportes e tantas outras. 

“Não existe nada de novo na 
abordagem chamada Design Thinking 
senão a percepção de que mudam 
os comportamentos, surgem novos 
questionamentos” 
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Con!ira alguns estudos de caso em
www.revistawide.com.br/CasesDesignThinking.pdf


