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Uma breve análise sobre o tema e resumo do livro de Tim 
Brown 

Olá galera beleza?! Esse é o primeiro artigo que me 
proponho a escrever, algo que há algum tempo tenho 
sentido necessidade de fazer, e vou aproveitar uma boa 
leitura feita, para poder dar esse start. Faço aqui um 
“resumo” e algumas análises do assunto do maravilhoso 
livro do Tim Brown; 

“Design Thinking — Uma Metodologia Poderosa 
Para Decretar o Fim das Velhas Ideias” 
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Ilustração do livro “Design Thinking — Uma Metodologia 

Poderosa Para Decretar o Fim das Velhas Ideias” 

A Metodologia 

Se você faz parte da cadeia global de produção, certamente 
já deve ter em algum momento se deparado com desafios e 
problemas dos mais variados tipos e graus de 
complexabilidade, sejam eles, desde a falta de alternativas 
para resolução do desperdício de água numa região, ou em 
pleno processo de desenvolvimento de um projeto de 
branding para a empresa de um amigo, o Design Thinking 
entra exatamente nessa atmosfera como uma metodologia 
centrada no usuário para resolução dessas questões. 

A essência dessa metodologia teve início a partir da 
renomada escola Bauhaus, fechada pelo governo nazista, a 
retomada veio na crise dos anos 70, após a época de ouro de 
1945 a 1970 nos EUA, a época da “abundância”, tudo que se 
criava se vendia. Com a crise, o design voltou a ser levado 



em consideração, mas ainda com foco na estética dos 
produtos, embalagens e marketing. 

O ressurgimento da essência do Design Thinking foi em 
1992, com a publicação do artigo de Richard Buchanan, 
intitulado “Wicked Problems in Design Thinking” 
(Problemas “cabeludos” no design thinking), publicado pelo 
jornal acadêmico do MIT (Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts). 

Ao contrário do que se pensa numa primeira abordagem, o 
Design Thinking não está restrito “as mentes criativas dos 
Designers”, nas palavras de Tennysson Pinheiro que assina a 
apresentação da edição brasileira do livro: 

“O Design Thinking ou pensamento de 
Design, é uma abstração do modelo 
mental utilizado há anos pelos designers 
para dar vida a ideias, esse modelo 
mental e os seus poderosos conceitos 
podem ser aprendidos e utilizados por 
qualquer pessoa e aplicados em qualquer 
cenário de negócio ou social.” 

O Tripé 

Empatia, ou a arte de entender a Dor do Usuário: 
Um dos valores mais importantes da metodologia, a empatia 
sintetiza parte da compreensão sobre o assunto, partindo do 
ponto que o Design Thinker precisa vestir a pele de quem 
precisa da solução para uma compreensão mais profunda de 
cada caso. 



Multidisciplinaridade: 
“Todos nós somos mais inteligentes do que qualquer um de 
nós” Não existem heróis no Design Thinking, totalmente 
colaborativa a metodologia funciona num prisma de 
pluralidade de áreas envolvidas, a ideia do Designer de 
garagem trabalhando solitário sobre um projeto, tem sido 
gradualmente suprimida pela complexabilidade dos desafios 
atuais. 
  
Espaços Adaptáveis: 
Embora pareça por demais abstrato o Design Thinking é 
uma mentalidade incorporada em equipes e projetos, e não 
poderia ser diferente nos espaços de inovação, os processos 
exploratórios e interativos que se encontram no centro do 
processo criativo, não comportam-se tão livremente em uma 
cultura organizacional de reuniões e marcos, com isso faz-se 
necessário a criação de espaços onde as equipes possam 
dispor de todo material de pesquisa, fotos, storyboards, 
protótipos, conceitos, websites e etc tudo que possa estar 
acessível aos design thinkers, esses são espaços adaptados a 
necessidade de todos e não o inverso. 

O Processo de Design Thinking 

Uma analogia interessante usada por Tim Brown para fins 
de entendimento sobre esse processo, foi a de uma peça 
teatral, onde os expectadores contemplam, apenas o 
resultado final de todo caos que ocorre nos bastidores de 
uma peça, como definiu muito bem o designer Demian 
Newman no seu desenho sobre como funciona o processo de 
design para concepção de produtos de sucesso. 



 

O processo de design Por: Demian Newman 

O Design Thinking contudo, traz como parte importante 
para desenvolvimento, a participação do cliente no processo, 
ambientando-o a esse novo contrato social de 
participatividade, não por um mera metodologia a ser 
cumprida, mas primeiro porque os resultados são melhores 
nesses casos, pela expansão desse nicho e evangelização da 
metodologia. 

 

O Livro 

 
No livro Tim Brown aprofunda-se nos princípios para 
aplicação dessa rica metodologia, desmistificando o assunto, 



trazendo cases de referência em todo mundo junto as suas 
experiências a frente da IDEO, uma das maiores agências de 
design e inovação do mundo, onde ele não só tem contato 
com a metodologia na maneira que desenvolve soluções 
para empresas e organizações, como ajuda a dar forma 
outros design thinkers. 
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Parte 1: O que é o Design Thinking? 
 1 — Saindo da zona de conforto, ou como o design thinking 
diz respeito a mais do que estilo 
 2 — Convertendo necessidade em demanda, ou colocando as 
pessoas em primeiro lugar 
 3 — Uma matriz mental, ou “esse pessoal não tem processo!” 

4 — Construindo para pensar, ou o poder da prototipagem 
 5 — De volta a superfície, ou o design das experiências 
 6 — Divulgando a mensagem, ou a importância de contar 
histórias 

Parte 2: E agora, para onde vamos? 
 7 — O encontro entre o design thinking e a corporação, ou 
ensinando a pescar 
 8 — O novo contrato social, ou estamos no mesmo barco 

9 — O ativismo no design, ou inspirando soluções com 
potencial global 

10 — O design de amanhã… hoje 
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Hello World! I’m Deni, a lover of music, design and specilly the life. 

 

https://medium.com/tag/design-thinking?source=post
https://medium.com/tag/design?source=post
https://medium.com/tag/ux-design?source=post
https://medium.com/tag/books?source=post
https://medium.com/tag/business?source=post
https://medium.com/@eudenirodrigues
https://medium.com/@eudenirodrigues?source=footer_card

