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“In the human life it’s the outliers who
make things interesting and give us
inspiration. And it’s the outliers who
are the first signs of change.”
Eli Pariser
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Preparando profissionais de mídia inovadores
Empresas de mídia não devem correr atrás dos
desafios trazidos pela tecnologia. Elas devem estar
à frente deles. Esta vem sendo uma das demandas
trazidas pelos profissionais que recebemos no Master
em Negócios de Mídia desde a sua criação, em 1997,
pelo Prof. Carlos Alberto Di Franco. E para acompanhar as
constantes mudanças que a indústria da mídia enfrenta em ritmo frenético,
precisamos nos antecipar às necessidades que pautarão o trabalho nas empresas.
Como olhar para o futuro de um modo realista? Como lançar tendências e
manter-se fiel aos princípios mais caros à comunicação? Na tentativa de
alcançar este equilíbrio, os programas do Master foram se transformando ao
longo dos anos. Desde a primeira turma do Master de Jornalismo para Editores
até o atual programa Estratégias Digitais para Empresas de Mídia, nosso
trabalho com o desenvolvimento de gestores de empresas editoriais combina
a base humanística, presente no estudo da ética, com a análise de dilemas
mercadológicos e a provocação de um espírito inovador.
A formação imersiva já reuniu mais de 600 profissionais de veículos
nacionais e internacionais ao longo das duas últimas décadas. Além de
professores vindos do exterior e do uso do método do caso, desenvolvido
pela Universidade Harvard, os programas do Master oferecem ao
participante a possibilidade de experimentar o processo de inovação em
um Laboratório de Inovação conduzido pelo Dr Hugo Pardo Kuklinski, da
Outliers School. Com a vitalidade de um empreendedor no início da jornada, o
participante é instigado a olhar para sua própria realidade sob nova perspectiva:
identificar as dores de suas audiências e projetar uma solução para elas. A

A postura intra-empreendedora, de fazer a inovação acontecer no veículo onde
atua, é uma habilidade cada vez mais necessária nas empresas jornalísticas.
Em um mercado editorial nocauteado pela evaporação da verba publicitária,
em um país onde o hábito de pagar por notícias ainda é inexpressivo, como o
Brasil, não basta reproduzir fórmulas que deram certo noutros lugares.
A urgência de faturamento e a escassez de investimento na indústria editorial
não deixam que haja uma margem para testes, criação e experimentação de
novos produtos jornalísticos. Já que errar não é uma opção, de que forma inovar?
Não é raro encontrar empresas do setor onde a rotina absorve os profissionais
na repetição de processos claramente superados. O esforço leva, geralmente, a
produtos que já não atraem o público como antes, à queda na geração de receita e
a um encolhimento preocupante do mercado. Quando o jornalismo perde a força,
a sociedade enfraquece. E a forma de romper com esta espiral descendente é
criar espaços de respiro onde a atividade possa ser repensada, dogmas possam
ser revistos e o medo cego de errar ceda lugar à criatividade. Para o Master, estes
espaços estão nos programas de desenvolvimento de comunicadores, onde o
Laboratório de Inovação da Outliers School testa os limites do potencial criativo de
cada profissional e revela jornalistas inovadores, à frente de seu tempo.
Para conduzir esta jornada de inovação, convidamos os participantes de
nossos programas a percorrerem o presente manual de trabalho, que se
propõe a ser uma ferramenta de apoio às diversas etapas do Laboratório,
além de compartilhar algumas das lógicas que sustentam o método adotado.
Esperamos que o desfrutem!
Master Negócios de Mídia
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partir daí, embarca em uma sequência de atividades concretas de concepção,
desenvolvimento e defesa de produtos capazes de conduzir suas empresas a um
novo patamar de atuação.
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Outliers School é uma escola itinerante de
ideação ágil para resolver desafios em meios de
comunicação, universidades e outras instituições de
ensino ibero-americanas. Somos uma consultoria
não tradicional e, ao mesmo tempo, baseamos
nosso trabalho em uma combinação de técnicas
para promover o codesign, contando com uma
equipe com mais de vinte anos de experiência em
pesquisa e no mercado de mídia, em educação e
em cultura digital1. Esse trabalho em parceria com
o conceituado Master Negócios de Mídia, no Brasil,
nos traz muita satisfação.
1. No final de 2016,
a Outliers School foi
listada pela Fundación
Telefónica entre as
100 inovações educacionais globais
do ano.
2. O Lab Móvil 2222 e o
Circópolis são projetos
criados pela Outliers
School para este ambiente educacional.

Trabalhamos sob três premissas: promover soluções de execução rápida
e baixo custo; inovadoras – de acordo com a situação do setor para o qual
trabalhamos; e escaláveis, a partir de um produto mínimo viável. Desde 2013,
ajudamos universidades, departamentos vinculados à administração pública,
empresas, coletivos e empreendedores a resolver seus desafios e a construir
transformações que sejam emocionalmente significativas. Algumas dessas
ideias são a reinvenção da formação para modelos híbridos expandidos; o
design de aplicativos e novos formatos de aprender-fazendo na educação
pública básica2; a invenção de narrativas transmídia; a criação de laboratórios
e redes autônomas de aprendizagem; o redesenho de interfaces com base
na usabilidade e economia de tempo nas transações; a criação de novas
intermediações no contexto da economia compartilhada; ações na economia
circular e na monetização de oportunidades nos nichos da cauda longa da
cultura digital e da educação.
Essas são nossas protopias, termo que tomamos de empréstimo do grande
Kevin Kelly (2016) quando ele aponta que "nosso destino como sociedade

Prof. Dr. Hugo Pardo Kuklinski
Fundador e Diretor da Outliers School.
Barcelona, 2022
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Não importa onde você trabalha. Comece sua protopia sendo o fundador de
algo novo. Descubra as camadas de soluções híbridas que estão se formando
em seu mercado e trabalhe nelas, para se antecipar às soluções. Para isso,
fornecemos uma tecnologia social que leva a uma intensa e breve imersão
das equipes para encontrar não apenas a solução para um desafio específico,
mas a beleza da estrutura do design em direção a uma solução superior3.
Na Outliers School ajudamos as equipes a colocar suas próprias
ideias em prática, de forma que sejam tecnicamente possíveis (para
os criadores e sua equipe), viáveis (como serviço ou negócio em um
mercado) e desejáveis (para as pessoas). Nós ajudamos a criar e incubar
projetos ambiciosos. Não enxergamos as pessoas como empregados ou
funcionários, mas como microempreendedores ou intraempreendedores. Com
sua experiência à frente da gestão de pessoas no Google, Laszlo Bock (2015)
afirma: "O uso de pequenos pilotos permite que os funcionários que mais
apresentam sugestões possam lidar com as complexidades de uma situação.
É fácil reclamar e ficar de fora. No entanto, ser incumbido de colocar suas
próprias ideias em prática é muito mais difícil e pode moderar as perspectivas
mais extremas e pouco realistas."
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não é utopia ou distopia, mas protopia, uma visão possível de um futuro
melhor. O ‘pro’ da protopia é a noção de progresso e processo. (...) Essas
visões protópicas não serão tão emocionantes quanto as distopias ou as
utopias, mas podem ser suficientemente motivadoras para apontar para
elas." Na Outliers School adicionamos outro ‘pro’, o da prototipagem,
ajudando a validar os desafios do presente para novas soluções.

3. Why Design
Thinking Works ,
por Jeanne Liedtka.
Setembro de 2018,
Harvard Business
Review.

08
DECÁLOGO | Hugo Pardo Kuklinski

DECÁLOGO DO MOVIMENTO
OUTLIERS SCHOOL
01

Perseguimos a protopia. Não
realizamos oficinas de design
thinking para brincar de inovação
Co-desenhamos os desafios de hoje
para implementar amanhã. Sem execução
imediata, não existe ideia valiosa.

02

Trabalhamos para obter
um produto mínimo viável.
Minimizar o planejamento.
Maximizar a ação.

03

Protegemos ideias
novas. Mente de principiante
+ profundo conhecimento do
mercado.

04

Pensamos no usuário
real, não no usuário ideal.
E, em nenhuma hipótese, esse
usuário é um de nós.

05

Trata-se de co-criar a
partir das ideias trazidas
por outros membros da oficina,
não de impor razões.

06

Trabalhamos com sentido de
urgência em grupos pequenos.
Rápida execução e baixo
custo.

07

Somos seduzidos pelo
conhecimento de fronteira
e vamos sempre nessa direção.

08

Amamos a síntese e a
ideia de que menos é mais.
Preferimos anotações e desenhos
a palavras ditas. Utilizamos manual
thinking: visualizar + sintetizar +
relacionar + priorizar.

09

Reelaborar e validar até
que uma ideia encontre seu
elemento medular e diferencial.

10

Não culpamos os demais
pelas mudanças que não
soubemos executar a tempo.

PROTOPIAS
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A cultura ágil das startups
nas empresas jornalísticas.
Produção de conteúdo em
tempos pós-digitais.
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A verdade importa. No fim do dia, essa pode
ser a única coisa que importe. Lido na redação do

jornal The Boston Globe

Já houve muitas inovações no jornalismo desde que ministramos
as primeiras oficinas de criação de produtos e serviços jornalísticos nos
programas do Master Negócios de Mídia, há mais de uma década. Ainda
lembro quando, em nossos primeiros anos no Brasil, analisávamos o fenômeno
do Craigslist, nos Estados Unidos. Estas páginas amarelas populares, gratuitas
e digitais começaram com uma pequena audiência regional em San Francisco,
em 1995 e, logo, se tornaram uma plataforma de consumo nacional. Em
2009 - e com uma equipe de apenas 30 pessoas (nenhuma delas jornalista)
- Craigslist ocupava o 8º lugar no ranking de sites com maior quantidade de
visitas nos Estados Unidos, segundo o Alexa. Esta plataforma digital estava
prestes a levar à ruína o negócio multimilionário dos anúncios dominicais
veiculados pelos grandes meios impressos norte-americanos. A agilidade e a
inovação de uma pequena startup enfrentaria muitos veículos gigantes e
históricos do grande país da imprensa livre.
Hoje, a cultura ágil das startups já é parte das dinâmicas das grandes empresas
jornalísticas, ainda que isso aconteça menos do que o necessário para promover
novas ondas de inovação1. O caso de sucesso mais emblemático em nível global
foi The Washington Post, desde que foi comprado por Jeff Bezos, em 2013. Este
acontecimento foi analisado muito bem pelo pesquisador Dan Kennedy, em seu
livro “The returns of the moguls. How Jeff Bezos and John Henry are remaking
newspapers for the twenty-first century” (2018). Outro ensaio fascinante para
entender esta transformação de uma organização lenta a uma startup ágil foi o
trabalho de Ismael Nafría “La Reinvención del The New York Times” (2017). Nada

1. Para expandir a
análise, recomendo
especialmente este
artigo de James
Breiner: The biggest
mistakes of media
startups. https://
jamesbreiner.
substack.com/p/
the-biggest-mistakes-of-media-startups
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2. https://www.
youtube.com/watch?v=k-tiJlEm76A

melhor do que assistir The Post 2. para entender como funcionavam as redações
na era pré-Internet, especificamente o Washington Post.
No início da década de 2010, as duas empresas tiveram um salto agressivo no
que diz respeito à lógica tradicional do modelo de negócio, já em crise. Tratavase de fazer jornalismo independente e de qualidade, vendendo jornais impressos
e anúncios. O novo desafio era uma plataforma multicanal com um modelo
de negócio ainda incerto e com vários caminhos de experimentação. Em um
mundo de GoogleAds e de clickbaits, o valor da publicidade digital não permite
sustentar o jornalismo de qualidade. O modelo de custo por clique (CPC) não
funciona para um bom jornalismo. Segundo Dan Kennedy, “um anúncio que
alcança 500.000 pessoas em um jornal impresso nos Estados Unidos, como o
Los Angeles Times, pode custar cerca de 50.000 dólares ao anunciante. No site
do jornal, custa 7.000 dólares e se o acesso é através do Google, o custo é de
20 dólares.” O modelo atual de publicidade digital, de remuneração por cliques
e por páginas vistas não fomenta a qualidade, mas o sensacionalismo. As iscas
de clique, com títulos enganosos e conteúdos de qualidade muito baixa, são uma
estratégia de monetização que causa danos ao prestígio próprio.
Se os jornais querem sobreviver, devem convencer seus leitores a pagar por
uma assinatura digital. Para esta transição rápida, houve duas decisões iniciais:
1. Matthew Hindman (2014) enumerou os passos básicos para aumentar a
audiência digital nos veículos tradicionais: melhorar a velocidade e o design
do site e do app, desenvolver um sistema personalizado de recomendações,
publicar mais conteúdo e com maior frequência, testar diferentes títulos
e tratamento das histórias para saber quais são as mais atrativas para a
audiência, expandir a estratégia para as redes sociais e oferecer uma quantidade
abundante de conteúdo multimídia, especialmente em formato de vídeo.

Todos nós sabemos que, quando bem feito, o jornalismo digital é melhor que
seu antecessor impresso, porque se expande através das narrativas multimídia
e permite entender melhor as histórias e abordá-las a partir de diferentes telas.
No Innovation Lab do ISE Business School, iniciamos o codesign de produtos
jornalísticos a partir de algumas perguntas imprescindíveis e, mesmo assim,
sem uma resposta clara: Somente os assinantes pagarão pelo bom jornalismo?
Qual o montante de assinaturas necessário para fazer jornalismo mainstream
de qualidade? Como deixar, definitivamente, a estratégia dos clickbaits? Como
se fará a curadoria de conteúdos intergeracionais? O que faremos para que os
leitores possam reunir seus próprios conteúdos, tornando-se editores e curadores
dos grupos sociais aos quais pertencem? 3

PROTOPIAS | Outliers School
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2. Aumento da força de trabalho - jornalistas e engenheiros - para fazer mais e
melhor jornalismo, mas também para compreender melhor o consumo digital e
testá-lo rapidamente. É possível perder dinheiro ao início desta transformação,
mas a aposta de monetização era de longo prazo, como sempre acontece
nas startups da Internet. Segundo Dan Kennedy (2018), em março de 2016,
The Washington Post empregava cerca de 700 jornalistas em tempo integral.
Isso significou uma ampliação de 140 postos no quadro de profissionais em
comparação à equipe prévia à aquisição. Mais interessante é a presença de
engenheiros na redação. Na era pré-Bezos, havia somente 4 destes profissionais.
Em 2013 eles passaram a ser 47, dedicados ao design, à programação para
web e aplicativos, mas também à construção de ferramentas para infográficos,
bases de dados para reportagens, assim como para o desenvolvimento de
um CMS e de uma plataforma própria de analytics. Em ambos os casos, as
contratações seguiram crescendo, ano a ano. Aqui é possível ver a primeira
inovação disruptiva que sempre temos debatido na América Latina: as empresas
jornalísticas necessitavam de desenvolvedores, designers interativos, analistas
de dados e outras figuras que eram inexistentes até 2010.

3. The Future of Media: A New Framework
for Valuing Content.
Word Economic
Forum, 4 September 2020. https://
www.weforum.
org/reports/
the-future-ofmedia-a-new-framework-for-valuing-content
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Parte da resposta está nestas seis ideias associadas ao papel do jornalista
intraempreendedor.
1. Produzir narrativas transmidiáticas expandidas e experimentar novas
e diferentes formas de contar histórias, não apenas as tradicionais ou
aquelas que entram na moda. Em uma lógica de consumo fragmentado
24 horas, distribuído e embasado em dispositivos móveis, a criação de
novas narrativas expandidas favorece o consumo dos conteúdos, permite
que uma informação tenha um ciclo de vida maior e, por sua vez, promove
desdobramentos de viralização não previstos. Isso significa combinar a
produção de microformatos multimídia com histórias em profundidade; em
ambos os casos, com uma participação criativa dos usuários para além de
comentários, likes ou retweets.
2. Existe vida inteligente fora da redação. Promover a criação de medialabs
internos, hackatons, processos de design thinking ou outros formatos
que permitam dois objetivos de altíssima relevância e baixo custo: 1.
Criar espaços de conversação e de aprendizagem, onde surjam novas
ideias e equipes dentro da organização. Isso permite acelerar a inovação
em produtos e serviços. 2. Promover a captação de talentos que já estão
participando da conversação social digital. Por que os veículos tradicionais
não atraíram youtubers no começo de suas carreiras, quando o YouTube
modificou seu algoritmo de visibilidade, lá por 2012?
Surgem muitas perguntas ao redor desta ideia de uma vida inteligente
fora da redação. É necessário sempre criar conteúdos do zero? Um veículo
tradicional pode se tornar uma espécie de curador e de investidor de risco
para creators e startups inovadoras, com recursos financeiros excedentes?
O que fazer para que as audiências microfinanciem os projetos jornalísticos
que as emocionem?

4. Criar serviços hiperlocais 5 que melhorem a vida dos cidadãos,
explorando melhor o excedente cognitivo dos usuários de veículos.
Vivemos On-Life. Se abordamos e resolvemos um problema específico de
informação dos usuários-leitores-consumidores-cidadãos, isso poderá gerar
valor na conversação social e, então, ser atrativo se torna um fato e; em
consequência, isso gera um valor diferencial monetizável. Na geekonomia,
criamos as redes de que queremos fazer parte e as tornamos atrativas
para conferir valor à rede. Os veículos deveriam aproveitar o preferential
attachment que os beneficia na economia da atenção. Insistimos no fato de
que uma empresa jornalística não deve apenas produzir conteúdo do zero,
mas que também deva fazer seu capital social crescer, com bons links,
visibilidade comunitária e autopromoção dos seus usuários. Não apenas
produzir, mas promover. É o contrário do que se vinha fazendo até agora,
de que cada veículo era um jardim fechado que não linkava para fontes
externas da comunidade. Se trata de fomentar seus laços sociais fortes
(leitores e assinantes) e os laços sociais fracos (leitores ocasionais e a
comunidade da qual forma parte).
5. Entrar nas esferas pessoais dos usuários. Cartografar o contexto,
como faz o aplicativo Waze. O groundswell 6 se consolidou e isso permite
criar comunidades virtuais temporárias (por evento ou por fato social) ou

5. Uma realidade
SLOC (slow, local,
open, connected),
como defende Ezio
Manzini em Design
When Everybody
Designs (2015).

6. https://www.
leadersummaries.
com/es/libros/
detalle/el-mundo-groundswell
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3. Pensar e produzir protótipos de realidade aumentada e realidade
virtual. Começar a criar ideias sob o conceito de jornalismo imersivo.
O MIT Media Lab está trabalhando no que dizem ser tecnologia afetiva 4,
que permite captar as emoções humanas a partir do escaneamento dos
olhos. O futuro da tecnologia reside, em grande parte, em descobrir novas
interações. Nas próximas décadas, formas de interação vão se expandir sob
três eixos pelos quais seu corpo será sua senha biométrica: 1. Com mais
sentidos humanos; 2. Mais íntimos; 3. Mais imersivos.

4. https://www.
media.mit.edu/
groups/affective-computing/
overview/

PROTOPIAS | Outliers School

16

ajudar o crescimento das redes já criadas ad-hoc. Bem-vindos à economia
da reputação. Imagine um mundo onde os bancos levam a sua reputação
online mais em conta do que seu histórico bancário e suas receitas para
determinar o seu perfil de crédito. Ou uma economia onde o seu status
no Airbnb permita que você vá pelo mundo alugando casas a baixo custo.
Ou onde suas doações a iniciativas de crowdfunding permitam que você
consiga um bom emprego em uma ONG. Ou montar um curso online sem
certificação maior que sua própria reputação online. Alguma vez, no ISE,
escutei Luiz Claudio Latgé, diretor da TV Globo no Brasil, dizer: “os chefes
da rede não gostam que os brasileiros comentem as telenovelas em tempo
real, nas redes sociais. Eles queriam impedir que as redes sociais falem de
nossas novelas.”
7. “Factfulness: Diez
razones por las que
estamos equivocados
sobre el mundo. Y
por qué las cosas
están mejor de lo
que piensas.” (2015)
https://outliersschool.net/
factfulness-decidir-en-la-pandemia-con-base-en-hechos-y-datos-cientificos/

6. Atuar com factfulness, ou seja, com base em fatos e em dados
científicos. Factfulness é um protocolo de atuação criado por Hans
Rosling7, essencial para jornalistas, educadores, cientistas sociais e ativistas
globais. Este protocolo reconhece os instintos humanos e tenta combatê-los
para que se faça uma melhor gestão da informação:
Instinto de separação: a compulsão ao pensamento binário, a uma divisão
entre bons e maus, onde não existam cenários intermediários. Instinto de
negatividade: a tendência a prestar mais atenção a coisas ruins do que a
coisas boas. Instinto da linha reta: a tendência a ver uma linha reta em um
gráfico é assumir que continuará sendo reta. Instinto do medo: nós, seres
humanos, temos um filtro de atenção entre o mundo, os nossos cérebros
e este filtro prioriza as histórias dramáticas e alarmantes, especialmente
as que podem prejudicar nossos seres queridos e nós mesmos. Instinto de
tamanho: evitar analisar números solitários - eles nunca serão significativos
se não forem comparados a outros números. Instinto de generalização:
Rosling recomenda questionar nossas categorias e ter cautela com a

Seguiremos esta emocionante conversa em uma nova edição do Estratégias
Digitais para Empresas de Mídia, do ISE Business School, ou em algum de seus
programas associados. HPK
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ideia de que “a maioria pensa que”. Instinto de destino: não existem
características inatas, constantes e imutáveis que determinam o destino de
pessoas e sociedades. São “sentimentos disfarçados de fatos”. Instinto de
perspectiva única: é melhor contemplar os problemas a partir de muitos
ângulos para fazer uma avaliação mais precisa. Instinto de culpa: olhar para
os sistemas acima das pessoas. Instinto de urgência: atuar com calma,
pedindo mais tempo e mais informação.
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Hierarquia + rede.
Pensar devagar
+ pensar rápido.
Rumo a um sistema
operacional dual

Nossa dinâmica de trabalho pode ser percebida como o início da criação de
um laboratório de ideias. É um tipo de Lab com um sistema operacional dual
(Kotler, 2014) de 80% de hierarquia e 20% de rede, tornando a execução
e a aceleração do processo de codesign mais eficiente. A Outliers School
e as equipes internas são esses 20% na forma de rede, que deveriam dar
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Desconfiamos do discurso político da inovação. Todos os
planejamentos exagerados, a procrastinação e as reuniões que não
executam ideias são sintomas do medo da mudança e significam “não estou
preparado”. Nos primeiros dois anos da Outliers School, muitas propostas
de trabalho foram convocações para brincar de inovar por umas duas horas.
Integrantes da terceira linha de gestão de uma organização são obrigados a
participar de oficinas de inovação porque “é o que devemos fazer”, mas sem
a presença de tomadores de decisão envolvidos nisso, nem uma estratégia
clara sobre como abordar, posteriormente, os resultados. Inovação tem
tudo a ver com transformar as ideias, rapidamente, em ações concretas
e em produtos mínimos viáveis. Cada processo pedagógico entediante,
ineficaz ou endogâmico, cada processo que implica em perda de tempo,
cada interface confusa, cada ação de comunicação que não seduz escondem
uma oportunidade de redesign. Não basta entender que é necessário fazer
mudanças. É preciso começá-las já mesmo, rápido, barato e de maneira
escalável, baseado em testar-errar-testar até encontrar um ponto de
equilíbrio onde a inovação chega quase sem nos darmos conta1. Tudo isso é
feito colocando os usuários iniciais da solução no centro do design. Isso não
é tão fácil. Nós, como cidadãos e consumidores que somos, costumamos ser
bipolares. Às vezes buscamos promoções, produtos de marcas próprias ou
gratuitos sem que sejamos tão críticos com a qualidade da experiência e sendo
extremamente pacientes. Outras vezes somos capazes de pagar o que seja
necessário para ter uma experiência ótima ou totalmente inspiradora. Ambas
as atitudes são soluções de design possíveis, que devemos atender.

1. Testar-errar-testar
pode ser traduzido
como um fluxo
constante de inovação,
algo mais valioso que
“no próximo ano vamos
mudar e as coisas
serão diferentes”. Isso
significa que os processos - a engenharia
de fluxo - são mais
importantes que os
produtos. Para Kelly
(2016), “nossa grande
invenção nos últimos
200 anos não foi
qualquer produto em
particular, mas nosso
método científico. Este
processo metódico de
constante mudança
e melhoras foi, um
milhão de vezes, melhor do que qualquer
coisa que tenha sido
inventada.”
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2. Pace Layering: How
Complex Systems
Learn and Keep
Learning, by Stewart
Brand. At Resisting
Reduction. Feb 04,
2018. The Journal of
Design and Science
(JoDS), the MIT Media Lab and the MIT
Press. https://jods.
mitpress.mit.edu/
pub/issue3-brand

velocidade, agilidade, acelerar a mudança estratégica e promover os “possíveis
adjacentes” dos futuros produtos e serviços, com base nos desafios atuais da
organização. Não há chefes; apenas designers, mentores e coordenadores. Se
o produto funciona bem nas primeiras fases de escalabilidade, essa solução
é passada ao lado hierárquico da organização e se torna status quo. Um Lab
funciona de modo ótimo com uma gestão de dois tempos. A parte maior e
mais lenta é a organização tradicional otimizada para a eficiência, com suas
regras hierárquicas e burocráticas que caracterizam sua rotina diária e que
minimizam todos os riscos. A parte menor e mais ágil é uma rede na forma de
um laboratório. O Lab do sistema dual não joga no campo do dia a dia. Quem
faz isso é a hierarquia enfocada na gestão. As estruturas ágeis inovam, as
lentas estabilizam. O todo combina aprendizagem com continuidade. Como
sinaliza Stewart Brandt (2018)2, nas organizações e pessoas “o rápido é
descontínuo e o lento é contínuo. Existe uma aprendizagem rápida, mas uma
memorização lenta; há propostas rápidas, mas uma disposição lenta. Todos
os sistemas dinâmicos duráveis têm esse tipo de estrutura dupla. É isso que
os faz adaptáveis e robustos.” Imaginemos as orgnizações como um cérebro,
assim como Daniel Kahneman fez. O cérebro trabalha como dois sistemas
coordenados, um mais emocional, outro mais racional: pensar rápido (o Lab),
pensar devagar (a organização tradicional).
A parte Lab do sistema dual se embasa, para Kotter (2014), em quatro
princípios: “O primeiro princípio é aumentar radicalmente o número de pessoas
comprometidas em criar ou executar iniciativas estratégicas. O segundo
princípio é que elas sejam voluntárias, que não sintam que caiu mais uma
responsabilidade em cima delas. O terceiro princípio é fazer o trabalho sem
incentivos extrínsecos, mas com paixão. É fundamental criar uma mensagem
na qual a equipe acredite profundamente e que lhe sirva de inspiração. O
quarto princípio é a liderança”. A parte da hierarquia já tem uma liderança
imposta pelo organograma. Mas na parte da rede deve existir uma liderança

ISE Business School. São Paulo
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natural de todos sobre cada um dos protagonistas, mostrando os pequenos
resultados significativos e os triunfos da equipe, para fortalecer o laboratório.
Para Kotter, as redes aceleradoras (o que chamamos de Labs na Outliers
School) “não têm planos tradicionais de operação, mas declarações de grandes
oportunidades, manifestos, visões de mudança e uma lista de iniciativas”. HPK
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A evolução do
pensamento de
design: do divertido ao
estratégico na criação
de valor

A aplicação de metodologias ágeis de maneira natural afeta a cultura
organizacional. Isso gera uma mudança de paradigma no trabalho da Outliers
School. A introdução e a execução eficiente do novo protótipo na organização
é outro problema de design. Em função disso, a Outliers School tem dois
desafios: liderar a prototipagem dos novos produtos e serviços e, em paralelo,
cocriar a adaptação organizacional ao novo esquema.

2. Ideo breaks its
silence on design
thinking’s critics,
por Katherine Schwab.
29 de octubre de 2018,
Fast Company

Para que muitos protótipos não entrem em conflito com a lógica
organizacional já na etapa inicial de implementação, é necessário aplicar o
pensamento de design em nível holístico para ajudar o melhor funcionamento
das organizações. Se não inovamos na mentalidade e na dinâmica
organizacional, além do que diz respeito aos seus recursos humanos, é difícil
inovar em produtos e serviços3.

3. Sugerimos assistir a
série Abstract: The Art
of Design, produzida
pela Netflix em 2017.
Seus capítulos mostram vários denominadores comuns sobre
o sucesso de um bom
design. Nike Tinker Hatfield, Es Devlin, Bjarke
Ingels, Ralph Gilles e
Ilse Crawford falam do
valor de suas equipes
na hora de produzir
soluções únicas.
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1. Em 2007, enquanto
trabalhava como
Professor Visitante
no Human-Computer
Interaction Group (HCI
Group), da Universidade
de Stanford, descobri
o design thinking ou
pensamento de design,
uma das técnicas
que começava a ser
aplicada no ambiente
empresarial do Sillicon
Valley, através de duas
referências, ambas
muito conectadas ao
meu trabalho na universidade. Por um lado, a
recém criada Stanford
d.School e, por outro, a
empresa IDEO, localizada a poucos metros do
campus de Stanford U.,
em Palo Alto. http://
dschool.stanford.
edu y https://www.
ideo.com
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O método Outliers School é um processo de ideação ágil que resolve
desafios específicos em poucas e intensas horas de trabalho em equipe, sob
uma combinação de manual + design thinking e outras técnicas. Ainda que
esteja na moda como metodologia para nos tornar mais criativos, acreditamos
que o design thinking1 é muito mais sério do que podemos pensar. Ele deixou
de ser uma metodologia restrita a oficinas de inovação - e, no melhor dos
casos, para desenvolvimento de produtos e objetos físicos em geral -, para
ser, hoje, essencial para a mudança de cultura organizacional. Por isso, as
centenas de oficinas de design thinking que são oferecidas hoje em dia são
pouco eficientes quando são coordenadas de maneira lúdica por facilitadores
que não são especialistas nas áreas de conhecimento onde se desenvolverão
os protótipos. Elas também não serão eficientes quando a organização as
utiliza para brincar de inovação por um tempo breve, sem uma estratégia
de continuidade nem de disciplina para aplicar os produtos mínimos viáveis
derivados destes processos de codesign. Estas oficinas superficiais são um
breve teatro da inovação2 que não gera soluções progressivas de impacto real.
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O conflito é inerente a tais transformações. Apostamos na geração de
mudanças eficientes e substanciais, sem a interrupção do equilíbrio
organizacional, tal como propomos no sistema operacional dual de hierarquia
+ rede.
4. OutliersSchool.
net/la-evolucion-del-design-thinking-hacia-el-codiseno-organizacional/

5. Klosterman
(2016) trabalha sobre
estas redefinições da
verdade. “Uma pessoa
nascida em 1920
poderia compartilhar
dos mesmos gostos de
uma pessoa nascida
em 1970, ainda que
fossem do mesmo
lugar e tivessem ideias
semelhantes? (...)
Boa parte da música
comercial desaparece
quando as pessoas que
as fizeram e as que as
escutaram morrem.
Hoje o rock pode
significar alguma coisa
e, depois, significa
nada. Não era assim na
época de Chuck Berry.”
O entorno e o clima de
cada época condicionam completamente a visão da verdade.
Para Klosterman, “um
dos erros mais
frequentes é analisar o
passado com lentes do
presentes.”

Jon Kolko (2014)4 afirma: “Quanto mais complexo e menos tangível é o
artefato projetado, menos viável é para a equipe de designers ignorar os
potenciais efeitos cascata. A introdução do novo protótipo na organização
também requer pensamento de design.”
Dentro deste segundo desafio de adaptação organizacional à inovação constante,
temos uma ambição menos visível na Outliers School: a de promover estruturas
de pensamento disruptivo organizacional. Fácil de dizer, difícil de fazer acontecer.
Se entendemos que toda ideia sobre o presente no mundo é instável e provisória,
a maior dificuldade cognitiva das pessoas é reavaliar, a partir do momento
presente, aquilo que consideramos verdade 5. A inovação disruptiva joga neste
complicado território de transformar a realidade e o status quo de ideias e de
práticas culturais. Adotar este pensamento disruptivo em uma organização é
muito mais complicado, porque este exercício de criação de ideias é apenas a
metade do processo. A outra metade é converter essas ideias em valor através
de protótipos e, em seguida, produtos.
Segundo Williams (2011), o pensamento disruptivo tem cinco fases:
1. Esboçar uma hipótese que leve o pensamento a fluir em uma direção
intencionalmente não convencional. A pergunta a se fazer é: Quais são os
atuais clichês daquilo que se quer transformar? 2. Definir uma oportunidade
de mercado disruptiva; 3. Gerar várias ideias que outros não estejam
pensando; 4. Configurar tais ideias em uma só, lembrando que uma ideia
inesperada costuma ter poucos competidores; 5. Fazer uma apresentação que
seja persuasiva, pensando naqueles que devem ser atraídos para a mudança.
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Sob esta evolução do pensamento de design, incorporada pela Outliers School,
há três princípios de uma cultura organizacional centrada em melhorar as
experiências de seus usuários (Kolko, 2014).
1. Ter como foco a experiência emocional do usuário e não somente a eficiência
interna das operações. É preciso trabalhar palavras relacionadas com seus
desejos, aspirações, compromissos e experiências. As organizações centradas
no usuário não devem usar a linguagem emocional em tom superficial ou
tendencioso, ou - ainda pior - de forma endogâmica.
2. Criar modelos físicos para analisar problemas complexos e para explorar,
limitar parâmetros a fim de difundi-los. Diagramas, mapas, infográficos ou
estruturas similares são bem-vindos. Os mapas de Luki 6 do manual thinking
são nossa caixa de ferramentas.
3. Prototipar ou morrer - demo or die. Utilizar sempre protótipos para explorar
soluções potenciais. A prototipagem é o comportamento mais pragmático e
econômico que uma organização pode assumir. Sugerimos que a abordagem
de desafios extraordinariamente difíceis e persistentes seja feita por etapas
e de forma escalável, onde cada processo é mais sofisticado e complexo do
que o anterior. É preciso apresentar restrições calculadas e tolerar os erros.
Os líderes devem criar uma cultura que permita assumir riscos e avançar em
direção a uma compreensão completa e lógica dos problemas. HPK

6. OutliersSchool.
net/manual-thinking/

26
PROTOPIAS | Outliers School

10 padrões para deixar
de brincar de inovação

1. O possível adjacente
Para Stuart Kauffman (2002), o possível adjacente é a sombra futura que surge
das fronteiras do presente das coisas. É um mapa de todas as possibilidades
para o presente reinventar-se. Mas o número de possibilidades não é infinito.
É possível, apenas, estimular um certo tipo de mudança a partir das decisões
que foram tomadas previamente. Se a decisão se assemelha a uma ruptura
de paradigma, a possibilidade de mudança é maior. Se novos espaços são
explorados, a possibilidade de ganhar novos mercados e novas possibilidades
ainda desconhecidas é ainda maior. Os espaços-oportunidade crescem,
precisamente, quando as fronteiras prévias são exploradas. É um círculo
virtuoso. Cada porta que se abre permite acessar outras que não estavam
previstas no início. Os entornos que fomentam os possíveis adjacentes são
mais aptos a gerar boas ideias, recombiná-las e explorar as fronteiras em
forma de protótipos. Por outro lado, os entornos que bloqueiam ou limitam
essas novas combinações, estigmatizando a experimentação ou enquadrando
toda a experiência nos processos já conhecidos por todos, sofrem.
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Como as expectativas e as formas de trabalho da Outliers School se
contectam com as dinâmicas da inovação e seus padrões comuns? Uma de
nossas obsessões é promover mudanças significativas e não apenas transformar
a metodologia em uma brincadeira provisória que, no longo prazo, não seja capaz
de agregar valor às dinâmicas de inovação nas organizações. Nos apropriamos
das ideias de Steven Johnson (2010) para perfilar seis padrões comuns de
inovação que se conectam com o nosso raciocínio no início de cada processo de
ideação ágil. Em seguida, agregamos outros quatro padrões que falam sobre o
compromisso e suas assimetrias, a gratificação, o questionamento daquilo que
se considera verdade e a definição coletiva do êxito.
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2. Redes líquidas
Trata-se de nós emergentes de conexão, concebidos para solucionar um
problema, para criar uma ideia ou, simplesmente, para unir interesses
afins. Uma vez que a finalidade de sua criação foi levada à prática, estes
nós desaparecem. Sua utilidade depende da capacidade das redes líquidas
gravitarem em uma zona fértil de ordem e caos nos sistemas de inovação,
mais precisamente, na fronteira do caos. Uma rede líquida fomenta o
surgimento de possíveis adjacentes, incluindo certos movimentos aleatórios.
As grandes cidades - especialmente os clusters de inovação - aumentam
a capacidade de conexões entre os nós, além da circulação e da difusão de
ideias. Elas são, portanto, mais propensas à criação de redes líquidas. As
ideias valiosas são difíceis de serem encontradas no entorno líquido e caótico
das grandes urbes, mas elas estão ali, esperando para serem validadas
socialmente.

3. As intuições
Intuições são aquilo que Malcolm Gladwell (2007) entende como “o poder de
pensar sem pensar”. Para o autor de Blink, o inconsciente é capaz de encontrar
padrões em situações onde há pouca experiência. Sem ter consciência disso,
alguns disparadores sutis influenciam nas decisões tomadas pelas pessoas.
Assim, é importante ter a capacidade de saber quando cabe tomar decisões
analíticas e quando elas podem ser intuitivas. A melhor técnica para manter
essas ideias vivas é escrevê-las - o manual thinking é muito útil para isso - e,
então, transformá-las de conhecimento tácito a conhecimento explícito. A
intuição é uma ferramenta incorporada nos genes humanos para garantir a
sobrevivência como espécie. No mecanismo intuitivo, a primeira impressão sobre
algo é de grande importância.

A serendipidade é definida como um sinônimo da coincidência, ou seja, um
feliz acidente que leva a uma descoberta. Algumas descobertas importantes
aconteceram enquanto informações eram manipuladas na busca por alguma
outra coisa. Trata-se do poder das conexões acidentais. As descobertas
casuais são mais atrativas quando acontecem fora da disciplina e fazem
sentido na busca dos possíveis adjacentes.

5. Erros inteligentes
Os erros criam um caminho que nos obriga a mover-nos para fora das ideias
anteriores, que o causaram. Permanecer no acerto mantém as pessoas em
seus lugares. Estar equivocado as obriga a explorar e a inovar. As boas ideias
surgem nos entornos que contêm uma certa quantidade de ruído e de erro. Um
erro simples passa a ser um erro inteligente quando a necessidade de evitar
que ele se repita conduz a uma análise e a uma aprendizagem autocrítica. Por
exemplo, vale destacar a experiência da nossa spin-off anterior Campus Móvil1.
A crise e o encerramento do projeto se tornaram uma estratégia posterior
de visibilidade sobre as aprendizagens do empreendimento na Espanha,
detalhados na reflexão: El cierre de CampusMovil.net. Presumiendo de un
fracaso empresarial.2 Dentro do método Outliers School existe um exercício de
erros inteligentes que será explicado mais adiante.

6. Adaptação evolutiva
Trata-se de aplicar uma tecnologia madura em um campo inteiramente novo,
para desempenhar uma função diferente e colocá-la para trabalhar na busca

1. Sobre o projeto preparado em 2008 e
finalizado em 2011 -,
ainda é possível assistir o vídeo explicativo:
https://youtu.be/
W1HHoBtMe9Q.
O artigo acadêmico de
Hugo Pardo Kuklinski
e de Joel Brandt também está disponível
em Recent Trends and
Developments in Social Software. Lecture
Notes in Computer
Science 6045, 2009.
https://link.springer.com/content/
pdf/bfm%3A978-3642-16581-8%2F1.
pdf

2. http://siliconvalley.imagine.
cc/2012/presumiendo-de-un-fracaso-empresarial/
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4. Serendipidade
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de solução de problemas relacionados previamente a essa tecnologia. É
hibridar para resolver desafios de um jeito novo. Johnson (2010) sinaliza que
a origem da prensa de Gutemberg esteve associada à tecnologia da prensa
de uvas para fazer vinho. Da mesma forma, a World Wide Web é um bom
exemplo de adaptação evolutiva, já que em seus primórdios se tratava de
uma plataforma pensada para compartilhar conhecimento científico e evoluiu
para múltiplas funções. Em seu livro Citizenville (2013), Gavin Newsom relata
uma história que lhe foi contada por Wim Elfrink, sobre o trabalho cooperativo
da Cisco Systems na Índia, coordenando o projeto Smart+Connected
Communities. Elfrink lhe dizia que havia participado da entrega de pequenas
casas com torneiras incorporadas, para o consumo de água, em uma
comunidade rural da Índia. Ali, as torneiras eram uma novidade. A experiência
que a natureza havia ensinado àqueles habitantes era de que a água era mais
saudável se fluísse. Então, copiando o comportamento da água nos rios, eles
deixavam as torneiras abertas todo o dia. “Se a água para de correr, então ela
não é saudável”, pensavam. Esta comunidade deveria desaprender e conceber
uma nova realidade, difícil de compreender quando o correto sempre foi o
oposto. Eles deveriam processar essa adaptação evolutiva que lhes permitiria
entender que, na tecnologia da torneira, a água deve correr apenas na hora de
usar.

7. Apostar a própria pele
Um dos atos de maior conflito do ser humano é o não cumprimento da palavra
e a dissonância entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. Devemos apostar a
própria pele em nossas ideias e em nossas palavras através do compromisso.
O principal problema de não cumprir a palavra é que se cria uma profunda
assimetria: quem sofre o descumprimento sempre perde e quem faz isso não
se vê obrigado a “pagar” pela decisão diferente. É muito fácil tomar decisões -

Em seu ensaio sobre as simetrias ocultas na tomada de decisões, Nassim
Nicholas Taleb (2018) afirma: “a vontade de aceitar os próprios riscos é um
atributo essencial aos heróis, santos e indivíduos prósperos em todos os
âmbitos da sociedade”. Ao referir-se à cultura startup, Taleb destaca: “a maior
parte dos sucessos empresariais dos últimos tempos começou sua trajetória
graças ao trabalho de pessoas que apostaram a própria pele e colocaram sua
alma na empresa; assim, cresceram organicamente. O financiamento não
foi o principal motor de sua criação. Não se cria uma empresa criando uma
empresa.” No empreendedorismo e na atividade cotidiana, “As pessoas que
sempre atuaram sem apostar a própria pele buscam aquilo que é complicado
e centralizado, evitando o simples, como se fosse a peste. Os adeptos à prática
de apostar a própria pele desenvolvem o instinto oposto e buscam a heurística
mais simples.”

8. Retardar a gratificação
A validação externa de nossas ações é muito útil, mas às vezes ela se torna
um fantasma que nos impede de criar oportunidades, de crescer lentamente
abraçando as conquistas. A chave é proporcionar a si mesmo longos períodos
de produtividade introspectiva e em silêncio, retardando a gratificação o
máximo possível. Lembram do teste do marshmallow para crianças?
O empreendedor Ryan Holiday (2017) destaca, a partir de sua própria
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e mudá-las - quando a assimetria joga a favor do “não cumpridor” que, na sua
“nova” decisão, pensa: “decido assim porque é o que mais me favorece”. Dessa
forma, ele desloca os preconceitos a outras pessoas que, até o momento
presente, atuavam de acordo com a palavra dada. Porém, uma grande virtude
do empreendedor é tomar decisões assimétricas com o desequilíbrio jogando
contra o tomador de decisão, arriscando e entrando em conflito, inclusive, com
seus próprios interesses.
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experiência: “não podemos receber feedback se não somos capazes de ouvir
o que vem de outras fontes, ou aquilo que simplesmente não nos interessa.
Quando suprimimos o ego, fica aquilo que é real. O que substitui o ego é a
humildade, mas uma humildade sólida e uma grande segurança em nós
mesmos.” Para Ryan Holiday, “o ego também não permite que passemos por
um processo apropriado de incubação. Chegar a ser o que queremos ser exige,
geralmente, longos períodos de escuridão, de permanecer sentado, lutando
com algum assunto ou paradoxo. (...) O ego se apressa para chegar ao final,
pensa que a paciência é para os perdedores.”
O feedback honesto é a chave para que um processo de codesign não seja um
jogo sem compromisso. Um exemplo adequado é a fórmula do mais, menos
e igual, das artes marciais. Para chegar a ser um grande especialista, cada
lutador precisa ter alguém melhor que si, de quem possa aprender; precisa ter
alguém inferior a si, a quem possa ensinar; e precisa ter alguém igual a si, com
quem possa comparar-se. Trata-se de ter um feedback contínuo e verdadeiro
sobre o que cada um sabe e não sabe, a partir de todos os ângulos. Esta é uma
lição muito útil para aplicar no mundo da educação formal.

9. Desconfiar das narrativas
objetivas
A história das ideias tem camadas extensas de suposições / verdades
absolutas, onde cada geração vem matar e reconfigurar as ideias da geração
anterior, projetando um novo imaginário social de acordo com o seu tempo. As
ideias são instáveis e as verdades são provisórias. Há uma dificuldade enorme
que nós, como seres humanos, temos em relação às ideias, que diz respeito
à dificuldade de reavaliar o que consideramos verdade a partir do próprio
presente. É muito difícil questionar a confiabilidade das ideias que são aceitas

Chuck Klosterman (2016) sugere pensar o presente do mesmo modo em
que pensamos o passado. Como veríamos o ano de 2020 se o víssemos em
2050 ou, até mesmo, mais adiante? Talvez em 2120, os sociólogos tenham
chegado a um consenso sobre a ideia de que a democracia de um século atrás
era ineficaz e bem pouco democrática. O que os cidadãos do início do século
XXI pensavam sobre o cumprimento de um horário para trabalhar? Qual era a
razão científica que levava as pessoas dessa época a pensar que um veículo
motor deveria movimentar-se com combustíveis fósseis? Por que assumimos,
involuntariamente, que todas as ideias que hoje são verdades inquestionáveis o
serão no futuro?

10. O sucesso como sentimento
comunitário
Se, por um lado, o bom desempenho profissional é crucial, por outro ele não
é a única variável para alcançar o sucesso. O seu êxito não é sobre você e
sua atuação. É sobre como os demais percebem o seu desempenho. Isso
também diz respeito a ser útil às redes significativas que nos cobiçam. AlbertLászlo Barabási (2018) analisa a fórmula de sucesso em termos científicos. O
melhor que alguém pode ser depende da legitimidade concedida por aqueles
que o vinculam às redes de significado. Por isso é sempre tão importante
criar um novo valor através da inovação. Para Barabási: “a definição coletiva
de sucesso exige que pensemos sobre a forma que nosso trabalho impacta
outras pessoas. Se quisermos trazer o mundo para perto da nossa porta,
precisaremos atrair os grandes nós que possam acelerar nossa trajetória.”
HPK
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hoje em dia, por toda uma sociedade. O viés de confirmação e as bolhas nos
ajudam, ainda mais, a reafirmar-nos em nossas ideias.

Evolução de uma ideia a partir da fronteira da inovação, até o status quo industrial.
Esta evolução destaca, em sua hibridação de origem: a ideia que melhor funciona hoje
com alguma ideia, tecnologia ou inteligência artificial completamente nova, inclusive,
proveniente de outro ecossistema industrial.
INOVAÇÕES HÍBRIDAS QUE
ATINGEM O STATUS QUO
FRONTEIRA
DE INOVAÇÃO
Próximos 5 a 10 anos

VE

RS
ÃO

2
VE

RS
ÃO

1
RS
ÃO

3

SEGUNDA ONDA
DE INOVAÇÃO
Próximos 3 a 5 anos

VE
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Inovações híbridas

PRIMEIRA ONDA
DE INOVAÇÃO
Próximos 1 a 3 anos

STATUS QUO
Produto / Serviço
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Líderes de grandes grupos de comunicação durante Oficina de Inovação. São Paulo, 2018
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O MÉTODO
OUTLIERS
SCHOOL
“Trabalhe na tua obra até que
as pessoas não sejam capazes
de imaginar que aquilo que
desenhaste exista de alguma outra
forma. A beleza de uma obra bem
resolvida é simples.”
Alan Moore
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Jornal do Commercio. Recife, 2017
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1. Para aprofundar a
ideia do produto mínimo viável, sugerimos:
www.interaction-design.org/
literature/article/
minimum-viableproduct-mvp-anddesign-balancingrisk-to-gain-reward
Propomos assistir
“Postcards from the
future”, uma apresentação do pesquisador e
professor Scott Klemmer no TEDxSanDiego
(2016).
www.youtube.com/
watch?v=KY_W1JgX6YA

2. A infovisualização
“A Taxonomy of Innovation”, realizada pelo
The Luma Institute
(2014), é um excelente
exemplo de metodologias e ferramentas de
design centrado no ser
humano. http://hbr.
org/2014/01/a-taxonomy-of-innovation/ar/

3. A empatia com
o usuário final do
sistema não é uma
questão de voluntarismo. O componente
cultural muitas vezes
prejudica o desenvolvimento de projetos
inovadores que não
tenham tido em conta
as prescrições da
comunidade.

O método Outliers School é um processo de ideação ágil, que
busca resolver desafios específicos em sessões que duram de 8 a 24 horas
de trabalho em equipe. Promovemos uma metodologia que permite às
organizações e pessoas enfrentar desafios profissionais específicos, criando
inovação acelerada com o usuário no centro do processo. Trabalhamos sob
as premissas de rápida execução, baixo orçamento, inovação e escalabilidade,
com o objetivo de conceber um produto mínimo viável1: o mais simples e
rápido protótipo que pode ser criado em 24 horas, gerando impacto imediato
no mercado ou na operação da organização. Para realizar esses processos de
codesign, usamos mapas e ferramentas do Manual Thinking, projetados por
Luki Huber, o prestigiado designer industrial suíço radicado em Barcelona.
Nossa vocação tem sido criar, desde o começo, uma lógica de trabalho que
reúna aquilo que consideramos a melhor entre várias metodologias de criação
ágil2, como o pensamento do design, o manual thinking, o visual thinking e o
gamestorming, os mapas de empatia, o lean canvas, entre otros. Respeitamos
cinco aspectos básicos que são um pouco negligenciados ao abordar esse tipo
de proceso, como ações lúdicas para brincar de inovar.

01 Empatia com o público-alvo
Nosso objetivo é seduzir os early adopters, aqueles que seriam os primeiros
a usar o nosso protótipo. Trata-se de entender as necessidades daqueles
para quem estamos fazendo o projeto3, traduzindo suas observações em
uma compreensão profunda das necessidades latentes dos primeiros
usuários. Entrevistas em profundidade e mapas de empatia são as principais
ferramentas. A aspiração de um bom design deve ser ajudar a transformar os
conteúdos de nossas cabeças e, para isso, é fundamental que o designer seja
empático com o usuário.

Esta metodologia busca gerar uma gama de soluções possíveis, até agora
não exploradas, que transformam problemas em oportunidades, trabalhando
intensamente em formatos breves4, enfatizando o senso de urgência (com um
timer controlando e valorizando cada minuto de trabalho). Assim, pensamos
na experiência holística das equipes envolvidas. Catmull (2014) aponta que
“as ideias não são singulares. Elas são formadas por dezenas de milhares de
decisões, muitas vezes feitas por dezenas de pessoas.”
Para nossos processos de cocriação, a sugestão é sempre focar na equipe,
liberando a agenda e, se possível, isolando-se da rotina e do espaço de
trabalho diário. Trabalhar sob pressão5 contribui para a tomada de decisões
com mais eficiencia e elimina o ruído e a procrastinação. Em um processo
típico de trabalho de inovação em uma organização 100% hierarquizada, seria
necessário meses e muitas reuniões para projetar essas soluções na fase de
protótipo. Em qualquer processo de codesign, você pode trabalhar em três
velocidades: 1. A da empresa tradicional com as ideias esperando para serem
legitimadas pelas lideranças de forma lenta e ineficiente; 2. A dos pequenos
objetivos de inovação contínua com soluções de curto prazo, criadas por
grupos internos coesos. Neste ritmo, a velocidade do grupo é desacelerada
pela velocidade da organização; 3. A de uma organização com equipes criativas
e eficientes - um Lab -, com sentido de urgência e em constante criação
conjunta com a ambição de surpreender a curto prazo e criar novos mercados
a longo prazo. Catmull (2014) sinaliza: “As ideias surgem das pessoas.
Portanto, as pessoas são mais importantes do que as ideias. O importante
em qualquer aventura criativa é concentrar-se mais nas pessoas, nos seus
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4. O tamanho ideal
dos grupos é entre
vinte e trinta pessoas
no máximo, com perfis
variados e interdisciplinares, divididos
em projetos de cinco
a sete pessoas. Em
relação ao tempo de
produção, a duração
ideal é de três a quatro
sessões de dedicação
exclusiva ou semiexclusiva com um total
de 24 horas de trabalho. Sugerimos fazê-lo
presencialmente, em
um ambiente arquitetônico confortável,
mas também pode ser
feito remotamente ou
de forma híbrida.

5. Recomendamos
observar o exemplo
de prototipagem
e repetição ágil no
processo de criação
e distribuição de um
hambúrguer na primeira loja do McDonald's
nos EUA, extraído do
filme The Founder
(2016).
www.youtube.com/
watch?v=F-7cjdtrQ9Y&t=194s
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02 Formule as ideias em pequenos
grupos e com tempo de criação
limitado
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hábitos de trabalho, seu talento e seus valores (…) Inclusive as pessoas
mais inteligentes podem constituir uma equipe ineficaz se não estão bem
equilibradas.”

03 Promover protótipos de execução
rápida e baixo custo
É imprescindível sinalizar que não fazemos oficinas de design thinking, mas
conduzimos processos de codesign, promovendo prototipagem de rápida
execução, com uma nova camada de valor e sem disponibilidade de recursos
financeiros. Isso obriga os participantes a potencializar a criatividade ainda
mais, abrindo a possibilidade de errarmos muito, errarmos rapidamente, mas
de forma barata. Se o projeto tem sucesso com os early adopters na primeira
fase de execução do protótipo, é possível testar a proposta e avançar com mais
complexidade e densidade de solução, com um orçamento de execução mais
elevado e um público-alvo mais amplo.

04 Divulgue e compartilhe 			
protótipos
Não existe isso de “eles vão roubar nossas ideias”. O valor de uma boa ideia,
sem uma execução melhor, é zero. Encorajamos o compartilhamento generoso
de ideias em todas as fases do seu desenvolvimento. Grande parte da noção
de compartilhamento é divulgar os elementos essenciais da solução àqueles
que devem aprová-las e financiá-las, para que possam ser compreendidas,
aprimoradas e integradas aos processos da organização. Para isso, propõe-se
uma sessão de encerramento das 24 horas de trabalho, reservando-se um
espaço simbólico para a referida apresentação com os decisores e autoridades,
como convidados especiais.

Se cada estratégia de codesign não for endossada pelos tomadores de decisão,
ela se traduz em “brincar de inovar”, sem expectativas de realmente alcançar
a implementação do desafio. Se os líderes não estiverem dispostos a executar
protótipos e trazê-los à vida rapidamente, aqueles que participaram de seu codesign
ficarão esgotados e, no futuro, ficarão cautelosos com processos semelhantes
de prototipagem. Em geral, o fato de uma organização precisar de estratégias
de inovação contínua não costuma ser devido ao conformismo ou à incapacidade
de funcionários em cargos inferiores na hierarquia, mas sim à falta de prioridade
gerencial nesses processos. A experiência de uma década trabalhando com
a ideação ágil nos ensinou que, apesar de surgirem muitas ideias no proceso
criativo, elas só serão implementadas quando toda a hierarquia da empresa estiver
comprometida com o processo, quando der o aval, quando acompanhar o processo
e financiar as ideias sugeridas.

O feedback no método OS
O feedback intenso e direto - comum em incubadoras e na cultura de
startups - faz com que alguns participantes do workshop se sintam,
às vezes, desconfortáveis. A franqueza só funciona se a pessoa que
recebe a mensagem estiver aberta e disposta a se livrar do que não
está funcionando.
O que é importante aprender aqui é que nunca se faz uma crítica
à pessoa, mas a uma ideia. As pessoas não são julgadas, mas as
decisões de projeto são. Eufemismos ou floreios verbais não fazem
parte de nossa cultura empreendedora, nem hipersensibilidade a
críticas construtivas. Ambas as atitudes atrasam a velocidade e a
eficiência do processo de aprendizagem e reforço.
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6. “O Design Thinking
Começa no Topo”, de
John Miziolek. Fast
Company, 2 de novembro de 2012.
www.fastcompany.
com/3002635/
design-thinkingstarts-top
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05 Promover que a ideação ágil se torne
política organizacional da gestão 6
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SEIS
FASES
DO MÉTODO
OUTLIERS SCHOOL

Tal como implementado na Outliers School, o processo é composto por
seis fases e uma fase extra de implementação, abrangendo desde a
definição do desafio até a apresentação do protótipo.

01

Definição do desafio a ser resolvido
- as equipes sempre trabalham em
desafios concretos de suas atuais
atividades profissionais. Estudo de
boas práticas.

02

Para quem projetamos?

03

Divergência-emergência
(geração de ideias).

04

Convergência
(seleção das melhores ideias).

05

Prototipagem de ideias.

06

Apresentação do protótipo:
contar uma história.

+

Fase de implementação.
Da concepção ao produto
mínimo viável no mercado.

Para fins gráficos e de compreensão para iniciantes, o processo é descrito de
forma linear, mas o teste é parte fundamental de toda a estratégia; é o que faz
dela uma metodologia com vocação construtivista. Não é necessário realizar
todos os exercícios de cada processo, podendo, inclusive, acrescentar outros
exercícios que não constam neste documento. Os tempos de implementação
- de 8 a 24 horas - e o ritmo de evolução do desafio de codesign determinam o
número de exercícios a serem realizados.
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AS SEIS FASES TÉCNICAS
DO MÉTODO OUTLIERS SCHOOL
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ESQUEMA DE EXERCÍCIOS
DO MÉTODO OUTLIERS SCHOOL
FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

Desafios, equipes
e estudo de boas
práticas

Para quem
projetamos?

Divergência emergência

Convergência

Compartilhamento
do guia de estilo da
Outliers School
Apresentação dos
desafios e formação
das equipes com seus
oito papéis definidos.

Definição do early
adopter.

Elaboração de
perguntas.

Seleção das melhores
ideias.

Entrevistas em
profundidade.

Entrevistas - respostas
dentro da equipe.

Feedback. Anjos e
Demônios.

Mapa de empatia.

Erros inteligentes.
Custo + relevância.

Estudo de boas
práticas.

Hibridação.

Matriz de tendências
de mercado.

Perspectiva. Produto do
futuro

Contextualização
ou sessão de
especialistas.

Respostas + ideias +
como?

+ abstrato (compreender/conceber)
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FASE 6

ETAPA DE
IMPLEMENTAÇÃO

Prototipagem
Ágil

Apresentação
do protótipo

Da concepção ao produto
mínimo viável

Lean Canvas.

Começo da narrativa.

Diagramas de fluxo finais.

1. Desafio.
2. Objetivo a cumprir.
3. Porquê (melhor se forem
fornecidos dados de
mercado).
4. Protótipo da solução.
Ideia principal.
5. Valor diferencial único.
6. Passo a passo da solução
e seus “como?”

Invenção de palavras ou
conceitos para criação de
marca.
Feedback
Walt Disney.

• 4 a 8 semanas
dentro da organização.

Fim. Término da narrativa
inicial breve.

+concreto (projetar)
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FASE 5
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FASE 1
Definição do desafio
a ser resolvido,
formação das equipes
e análise de boas
práticas.
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Ramón Salaverría, especialista em narrativas jornalísticas digitais
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APRESENTAÇÃO DOS DESAFIOS E
FORMAÇÃO DAS EQUIPES
30’

1. Para conhecer os
detalhes de cada jogo,
recomenda-se a utilização do livro e do catálogo do jogos: Gray,
Dave; Brown, Sunni;
Macanufo, James
(2012). Gamestorming.
83 juegos para innovadores, inconformistas
y generadores del cambio. Para consulta em:
gamestorming.com

2. Este último e
famoso jogo, liderado
por Tom Wujec, é uma
técnica divertida e
eficiente de prototipagem que aposta em
resultados imediatos:
www.tomwujec.
com/marshmallowchallenge

É comum a organização que lidera o processo decidir, antecipadamente, a
formação dos grupos de acordo com o organograma, os perfis e os papéis dos
participantes. Caso contrário, os desafios são apresentados e cada participante
da oficina escolhe o grupo do qual deseja participar. Incentiva-se a criação de
equipes multidisciplinares, formadas por quem deve liderar a execução e a
continuidade dos protótipos no futuro.

ETAPAS

01
02
03

A
 presentação dos desafios pelos responsáveis pela

oficina ou
pelos tomadores de decisão da organização.
C
 aso os participantes da oficina não se conheçam, são
organizadas atividades utilizando a técnica de gamestorming 1,
a fim de promover a formação de equipes equilibradas e eficientes.
Algumas dinâmicas possíveis de realizar são: bem-vindo ao meu
mundo; jogo de corda e ilhas; jogo do pentágono cego; jogo de sentido
limitado cego (encontrar números) ou desafio de marshmallow 2.
P
 ara que o processo de ideação ágil tenha uma sincronização correta,
cada equipe necessita de um líder, mas também haverá um agilizador
grupal externo, alguém que esteja acima e fora da própria equipe,
agilizando o ritmo do trabalho, mantendo os níveis de compromisso e
fazendo com que a mente coletiva se concentre.
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Diretor/a Geral: deve garantir
que sejam cumpridos todos os
objetivos da equipe e dirigir todos
os momentos do proceso. Ele
garante que todas as decisões
de design sejam tomadas
adequadamente para se ter um
produto mínimo viável.

Secretário/a: deve garantir
que os outros designers thinkers
cumpram os papéis que lhes
foram designados. Ele facilita a
síntese e zela para que a equipe
não se disperse em conversas
irrelevantes aos exercícios a
serem feitos.

Cartógrafo: deve organizar as
opiniões e controlar os mapas.
Faz com que o mapa final seja
o documento oficial da equipe.
Visualiza, sintetiza, decompõe,
ordena, relaciona e prioriza as
ideias da equipe.

Apresentador: organiza e
escreve o roteiro de todas as
apresentações do processo.
Juntamente com o diretor e o
secretário, organiza e escreve o
roteiro da narrativa final.

Designer gráfico: responsável
pela apresentação gráfica final,
bem como pelas apresentações
parciais.

Pesquisador principal: pesquisa
na Internet e compartilha com a
equipe as boas práticas globais
- semelhantes ao desafio, bem
como para o exercício da matriz de
tendências.

Pesquisador (2): trabalha ao
lado do pesquisador principal
buscando os mesmos objetivos.

Curinga: você pode escolher um
papel não previsto inicialmente
nas cartas, com o objetivo de
contribuir da forma mais eficiente
possível para fortalecer o trabalho
em equipe.
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ESTUDO DE BOAS PRÁTICAS
60’
A filosofia de análise de boas práticas é glocal, abrindo o quadro de análise
a mercados globais onde foram enfrentados desafios semelhantes, dando
especial atenção à realidade local para a sua adaptação. Não se trata de
seguir estratégias bem-sucedidas no passado, mas de antecipar aquelas que
serão bem-sucedidas no futuro. Essa capacidade de intuição e compreensão
profunda do mercado vem da qualidade da exploração que é feita no início
do processo de cocriação. Resolver problemas em um lugar pode significar
resolvê-los em todos os lugares. Muitas vezes, a limitação está no fato de que
a solução existente em outros mercados não é bem conhecida ou não está
bem distribuída.
O objetivo prioritário é fazer um breve relatório contendo de cinco a dez
recomendações de boas práticas a serem seguidas em nosso desafio e explicar
como elas podem ser adaptadas. O objetivo secundário é que as equipes
estejam melhor preparadas para todo o processo de prototipagem que virá
logo mais.

ETAPAS

01
02

D
 efina cinco variáveis de análise como indicadores. Por exemplo: se
fôssemos analisar aplicativos para celular, as variáveis seriam: perfil
do usuário, tipo de serviço, novidade da interface ou uso em tempo
real.
 Escolha cinco melhores práticas globais. Não se atenha apenas às
boas práticas nacionais ou locais.
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ANÁLISE DE
VARIÁVEIS

BOAS PRÁTICAS PARA ANALISAR

P1
V1

1. O que é uma
boa prática?
2. Adaptação
ao desafio.

V2

V3

V4

V5
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03

E
 m uma pequena tabela, analise as cinco variáveis em conjunto com
as cinco melhores práticas. Esta análise deve ter duas frases: o que
é uma boa prática e como se adaptar ao desafio. Não é necessário
analisar as vinte e cinco interseções, pois haverá práticas que não
responderão adequadamente a todas as variáveis.

P2
3. idem em
todos os
outros.

P3

P4

P5

52
O MÉTODO OUTLIERS SCHOOL

EXERCÍCIO MATRIZ
DE TENDÊNCIA
30’
O sentido do exercício é levantar uma série de informações de contexto para
gerar ideias coletivamente nesta fase de divergência-emergência. A tarefa
consiste em discutir brevemente, em equipe, o contexto do desafio em três
momentos: no passado (últimos dez anos), no presente e no futuro (próximos
cinco anos).

ETAPAS

01

02
03

S
 ão quatro noções a serem debatidas: ideia atual sobre o que
seria inovador; tecnologia disponível vinculada ao desafio;
comportamentos padronizados do usuário; tendência proposta pela
equipe, de acordo com o desafio.
C
 oloque uma observação através de uma matriz que mostre a
evolução ao longo dos anos, de maneira individual.

 Discuta apenas observações presentes e futuras dentro da equipe e
proponha uma ideia por tendência. Estas ideias serão adicionadas às
outras ideias já geradas nesta fase.

Apresentar ideia
sobre o que seria
inovador.

Tecnologia
disponível ligada
ao desafio.

Comportamentos
padronizados do
usuário.

Tendência
proposta pela
equipe, de acordo
com o desafio.

HOJE

PRÓXIMOS
CINCO ANOS
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ÚLTIMOS
DEZ ANOS
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MATRIZ DE
TENDÊNCIAS
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EXERCÍCIO DE
CONTEXTUALIZAÇÃO
DE 30’ A 120’
São propostas duas opções:
1. Os integrantes que estiverem mais envolvidos no desafio, dentro da
organização, analisam a situação atual e fornecem dados em entrevista aberta
com os participantes da oficina.
2. Uma sessão de especialistas internacionais que permite contextualizar
a situação do desafio no mercado. Pode ser um formato de conferência
aberta ou uma entrevista. Esta ação é recomendada em projetos com maior
orçamento e maiores expectativas de desenvolvimento. Também vale como
evento aberto com autonomia própria e pode ser o ponto de partida formal de
todo o processo.

ETAPAS

01
02
03

E
 ntrevista aberta com um especialista interno que pode fornecer
dados e contexto.
C
 onferência ou videoconferência com um especialista nacional ou
internacional sobre os desafios que se decidiu trabalhar.

 Os gerentes de equipe, então, compartilham uma síntese de ideias
possíveis para adicionar à fase de divergência-emergência.

O MÉTODO OUTLIERS SCHOOL
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FASE 2
Para quem
projetamos?
Existem três ações adequadas para analisar a visão e
o comportamento do usuário para quem se destinará
o projeto desenvolvido neste processo: entrevistas
em profundidade, mapa de empatia e teste beta (este
último se aplica em fase de implementação e já fora
do método aqui descrito). Idealmente, quando se trata
de fornecer soluções para os desafios enfrentados, os
dados das equipes superam suas opiniões.
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Escuela Internacional del Realismo Mágico. Aracataca, 2019-2020
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EXERCÍCIO PARA DEFINIR
SEU EARLY ADOPTER
20’
Antes de iniciar o processo de concepção da ideia, você deve definir quem
será o early adopter da solução, ou seja, quem você quer seduzir e atingir
com o produto mínimo viável. É uma hipersegmentação. Se toda a estratégia
for pensada de forma escalável, o sucesso com os early adopters levará a
uma primeira versão já na forma de um produto em direção à early majority.
Em seguida, haverá uma segunda versão de escala para a late majority e,
finalmente, uma última versão para os retardatários do mercado (laggards).
Neste caso, o produto já foi um sucesso total no mercado e alcançou o status
quo. Outro ciclo de inovação deve começar.

ETAPAS

01
02
03

O
 grupo pensa e coloca em um mapa todos os possíveis públicos-alvo
que podem ser impactados pelo presente desafio de inovação.
P
 or consenso, um desses públicos é escolhido. Deve ser um grupo
limitado e específico. Não vale dizer “jovens entre 18 e 30 anos”.

04

C
 omo se fosse um perfil de rede social, você pensa em um
personagem e lhe dá um nome. Pense em um perfil geral e alguns
atributos positivos e críticos da sua personalidade associados ao
desafio.
 Um grande perfil é desenhado no papel. A partir deste momento,
toda vez que uma ideia for pensada, aquele early adopter imaginado
será levado em consideração.

VÁRIAS HORAS, FORA DO PROGRAMA
As entrevistas em profundidade são ferramentas que requerem mais tempo
e não são realizadas dentro de um proceso de cocriação de 8 a 24 horas, mas
antes ou depois – na etapa de implementação – ou se existem pausas no meio
do processo. Idealmente, deve ser a atividade inicial na pesquisa de usuários.
Nas entrevistas em profundidade, uma subcategoria ainda mais valiosa pode
ser estabelecida, mas exige mais esforço financeiro e de tempo: são viagens
de pesquisa3. Assim como as entrevistas, não é possível fazê-lo dentro do
processo de ideação ágil de 24 horas.

ETAPAS

01
02
03

U
 ma vez definido o early adopter, o grupo deve convidar cinco pessoas
desse público-alvo para uma entrevista.
 A entrevista, de aproximadamente 30 minutos, deve ter um roteiro e
falar sobre como o early adopter percebe o desafio.

04

 Trata-se de entender suas necessidades latentes. Uma entrevista de
qualidade não é suficiente se apenas perguntarmos aos early adopters
como usariam nossa ideia: o usuário deve ser observado em campo,
onde é possível um consumo padronizado e extremo.
 Prepare e transcreva dez conclusões para compartilhar com o
grupo. Os resultados servirão como fonte de informação inicial para
o mapa de empatia.

As viagens de pesquisa
também são um recurso para lutar contra o
“viés de confirmação”,
ou seja, nossa incapacidade de contrariar
nossas crenças e
modelos mentais, de
forma que nos opomos
ou simplesmente
ignoramos as ideias
dos otros. Mudar de
perspectiva é difícil
e requer um grande
esforço cognitivo.
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3. As viagens de pesquisa são experiências
imersivas profundas de
interação sob medida
aos entornos onde
a nova ideia deveria
ser executada. Se o
protótipo fosse uma
planilha de avaliação
gameficada para estudantes de uma escola
pública rural, a equipe
ou o designer principal
se desloca até uma escola desse tipo e testa
o protótipo em várias
sessões de trabalho.
Tomamos emprestada
esta ideia de trabalho
da Pixar. Ed Catmull
(2014) escreve: “Para
melhorar a ficção, a
empresa paga para
que seus roteiristas e
desenhistas conheçam
pessoalmente os
cenários que a história
está reconstruindo,
seus personagens,
suas roupas e toda a
cultura ao redor de
um entorno exótico e
reprodutível...”
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EXERCÍCIO DE ENTREVISTAS
EM PROFUNDIDADE
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EXERCÍCIO DO MAPA DE EMPATIA
30’
O mapa de empatia é a ação mais econômica de se executar e é realizado
dentro da própria oficina de ideação ágil. É uma ferramenta amplamente
utilizada para organizar todas as informações obtidas nas entrevistas em
profundidade com os usuários e na observação de campo.

ETAPAS

01
02
4. Para processos
mais profundos de
mapas de empatia,
sugere-se: How to
Run an Empathy
& User Journey
Mapping Workshop, por
Harry Brignull (2016).
https://medium.
com/@harrybr/
how-to-run-an-empathy-user-journeymapping-workshop813f3737067

03

D
 esenhe os quadrantes em um mapa: O que o usuário diz? O que ele
pensa? O que faz? O que ele sente?
V
 árias percepções sobre este early adopter são colocadas nos
quadrantes. Sugere-se usar a cor verde para sentimentos positivos,
a cor azul para conotar neutralidade e a cor vermelha para
sentimentos negativos, relacionando o comportamento do early
adopter ao nosso desafio ou ideia4.
 Volte ao perfil do early adopter para aprofundá-lo.

O QUE
ELE DIZ

O QUE
FAZ

O QUE
PENSA

O QUE
SENTE
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Definições de crianças da escola primária IE San Benito (Medellín) sobre contaminação:
O que é tranquilidade?
“A cadeira da escola é
tranquilidade.”
Juan José

O que significa rio limpo?
"Prosperidade."
Jovany

O que é ruído?
“Algo muito maluco. Sentir
muita dor de cabeça. Acho que
estou sonhando.”
Valentina
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FASE 3
Divergência-Emergência
A divergência-emergência consiste em contribuir com muitas ideias e
depois escolher as mais adequadas na fase de convergência. Trata-se
de pensar como um viajante, ingenuamente e olhar tudo com novos
olhos. Não há ideias inadequadas. Todas as ideias são bem-vindas.
Diamandis e Kotler (2013) apontam: “Quando uma ideia realmente
representa um avanço, é porque até o dia anterior à sua descoberta
deve ter sido considerada louca, boba ou ambos”.
Nesta fase, os membros do grupo devem ter uma mente de
principiante, procurando minimizar preconceitos e ideias préestabelecidas. A estratégia consiste em partir de um desafio difuso,
com o objetivo final de fornecer uma solução em forma de protótipo,
mas sem excluir quaisquer ideias que surjam ao longo do caminho. A
dinâmica adequada é: focar na quantidade de ideias e não na qualidade,
adiar o julgamento, construir sobre as ideias dos outros e buscar ideias
que saiam do raciocínio usual. Vamos ver os exercícios executados
nesta etapa.
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Carlos Alberto Di Franco, idealizador do Master Negócios de Mídia
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EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO DE
PERGUNTAS
15’
5. Vejamos dois exemplos de perguntas não
convencionais.
Na transmissão de
eventos científicos que
tenham a restrição
de uma audiência
presencial limitada
(por exemplo, nas
conferências TED),
uma pregunta não
convencional seria:
Os divulgadores científicos e a imprensa
especializada são as
pessoas indicadas para
propagar e difundir
massivamente as
ideias sugeridas no
evento? A priori, poderíamos pensar que
sim; mas a resposta
está na ideia realizada
no TEDx Buenos Aires.
Repensar a pergunta,
questionando se
havia apenas um tipo
possível de disseminadores, abre caminho
para novas soluções.
Veja a estratégia
de “Tax Drivers” e
“Peluqueros” do TEDx
Buenos Aires.. https://
www.youtube.com/
watch?v=FrasMuloHfI y https://www.
youtube.com/watch?v=zSxTYnqIxYU

O valor de iniciar o processo de divergência-emergência fazendo perguntas a
si mesmo é essencial para se abrir a novos cenários de design. Este exercício
é onde começa a geração de ideias, que serão a matéria-prima para todo
o processo subsequente de convergência. Para Kelly (2016): “Quanto mais
disruptivas forem as novas invenções que a ciência faz, mais disruptivas serão
as novas questões que a humanidade faz. As dúvidas serão sempre mais
poderosas do que as próprias respostas.” Nossa vocação é que o pensamento
flua em uma direção intencionalmente não convencional.

ETAPAS

01

02

P
 ense em dez perguntas e as coloque no mapa. Não se trata de
dar respostas ou soluções, mas apenas de fazer questionamentos
relacionados ao presente desafio.
S
 ão sugeridas perguntas do tipo: Por que fazemos algo desta forma?
Esta é a forma mais eficiente? Por que usamos uma tecnologia
antiga? Com quais boas práticas fora do nosso mercado podemos
aprender? Se a ênfase for colocada na formulação de questões não
convencionais5 ou se for baseada no questionamento do status quo
industrial, as respostas podem desencadear o início de estratégias de
criações inovadoras.

03

A
 o final da fase de divergência-emergência, estas perguntas devem
ser respondidas.
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20’
Esta será a primeira etapa para responder às nossas perguntas como uma equipe.
Em seguida, haverá uma segunda instância definitiva para encerrar a fase de
divergência.

ETAPAS

01
02
03

E
 m duplas, respondam cinco questões cada; ambos se perguntam qual
resposta/solução dariam para estas perguntas?
 Cada participante anota as respostas que o seu parceiro disse.

C
 ada participante compartilha as respostas de seu parceiro com todo o grupo
e as coloca sob cada pergunta no mapa. Em grupos de cinco membros, deve
haver de três a cinco respostas por pergunta.
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EXERCÍCIO ENTREVISTAS-RESPOSTAS
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EXERCÍCIO DE ERROS INTELIGENTES
40’
Trata-se de abrir a possibilidade para que os participantes possam refletir, em um curto
período de tempo, sobre suas práticas individuais fracassadas em relação ao desafio da
equipe. Este exercício deve ser feito inicialmente em silêncio e depois coletivamente.
Trabalhamos no paradoxo do erro: se você quer acelerar suas estratégias de sucesso,
você tem que estar disposto e preparado para cometer mais erros do que o habitual
e usá-los como catalisadores de erros inteligentes. Um erro é composto por duas
partes: o fato em si e nossa reação, que podemos controlar e redefinir. Quantos erros
é demais? O limite é a estrutura de confiança das equipes. Nosso trabalho é fortalecer
essa estrutura. O método Outliers School é uma estratégia de visão-implementação
rápida, onde apostamos em cometer muitos erros, mas de forma rápida e barata. Como
na “antifragilidade”, os erros são muitos, pequenos e reversíveis.

ETAPAS

01

C
 om base no desafio da equipe, cada participante reflete silenciosamente
e define um erro que cometeu nos últimos 24 meses. Em seguida, escreva
este erro no mapa.

02
03
04
05

Q
 uando todos os participantes tiverem pensado e anotado seu erro, os erros
serão explicados individualmente à equipe.
N
 o sentido horário, cada colega define um passo a seguir para abordar o
erro e resolvê-lo no curto prazo.
U
 ma vez que todo o grupo tenha participado das soluções dos erros, os três
erros mais relevantes são escolhidos para a fase de geração de ideias.
U
 ma breve estratégia de solução é elaborada coletivamente para cada um
dos três erros escolhidos. A estratégia deve ser de baixo custo e de rápida
execução.
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EXERCÍCIO DE HIBRIDAÇÃO
30’
Consiste em um brainstorm para gerar hibridação. Como em toda a fase de
divergência-emergência, a quantidade de ideias prevalece sobre sua qualidade,
com o objetivo de promover associações espontâneas. Toda ideia é válida e não é
necessário gerar consenso em torno delas.

ETAPAS

01
02

03

T
 rabalhamos com o checklist de Osborn 6. Por consenso do grupo, são
selecionadas duas ideias atrativas já geradas nos exercícios anteriores.
E
 m torno dessas duas ideias, o universo de ideias divergentes deve
ser ampliado a partir dos rótulos modificar + ampliar + minimizar
+ substituir + reorganizar + combinar. Por exemplo, no caso de
modificação, as perguntas disparadoras para gerar ideias são: O
que você pode mudar? Outro uso / forma / cor / cheiro / textura /
temperatura / movimento / significado / ângulo? No caso da ampliação,
as perguntas disparadoras são: Tornar maior / mais forte / mais
comprido / mais pesado / mais grosso? Adicionar algo? Valor/tempo/
distância? Multiplicar? Exagerar? Intensificar?
F
 ormule uma nova ideia híbrida para cada ideia/rótulo original. As ideias
são colocadas em um mapa, com uma disposição radial de dentro para
fora do mapa.

6. www.ifm.
eng.cam.ac.uk/
research/dmg/
tools-and-techniques/osborns-checklist/

O MÉTODO OUTLIERS SCHOOL

68

EXERCÍCIO DE CUSTO + RELEVÂNCIA
20’

7. Rory Sutherland:
Lições de Vida de um
publicitário.. TED
Oxford, 2009.
www.ted.com/
talks/rory_sutherland_life_lessons_from_an_ad_
man?language=en

Trata-se de gerar ideias a partir de duas variáveis: custo (ações econômicas
ou onerosas de execução em relação ao desafio) e relevância (menor ou maior
importância da ideia em relação ao desafio). O objetivo do exercício é avaliar
qual caminho deve ser avançado no processo de prototipagem e qual caminho
não deve ser seguido.
Muito do sucesso de uma ideia tem a ver com o seu valor intangível, visto
que muitas vezes e para além do tipo de inovação agregada, o sucesso de
um produto ou serviço está no valor percebido pelo seu utilizador7. Sendo
este o caso, o sucesso nem sempre tem de estar associado a uma inovação
dispendiosa.

ETAPAS

01

02
03

O
 trabalho é feito em quadrantes preestabelecidos. Quadrante 1.
Maior custo e menor relevância (dado que são as ideias menos
adequadas, são representadas em vermelho). Quadrante 2. Custo
mais alto e mais relevante (por serem ideias adequadas, mas caras,
são representadas em amarelo). Quadrante 3. Menor custo e menor
relevância (por serem ideias pouco significativas, mas baratas,
são representadas em azul). Quadrante 4. Menor custo e maior
relevância (dado que estas são as ideias que mais nos interessam,
são representadas em verde).
S
 ão sugeridas de uma a três ideias para os quadrantes 1 e 2, três a
cinco ideias para o quadrante 3 e cinco ideias para o quadrante 4.
A
 s ideias podem ser recuperadas de exercícios anteriores sobre
erros inteligentes, respostas a entrevistas ou matriz de tendências.

1A3
IDEIAS

3A5
IDEIAS

5
IDEIAS

MENOS
RELEVANTE

MAIS
RELEVANTE
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ALTO CUSTO
BAIXO CUSTO

1A3
IDEIAS
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EXERCÍCIO DE PERSPECTIVA.
ARTEFATO DO FUTURO
35’

8. Nos inspiramos
no trabalho do
Teachthefuture.org.
Para conhecer mais a
técnica, sugerimos a
leitura do documento
Futures Thinking Playbook. https://issuu.
com/wtforesight/
docs/futuresthinkingplaybook-final

O futuro é moldado pelas decisões de design que tomamos no presente. As
incertezas sobre o que vai acontecer começam a ser reduzidas nos protótipos
inovadores de hoje. A educação deve ajudar os jovens a se prepararem não
apenas para entender, mas para moldar seu futuro. Este exercício de design
especulativo é uma jornada de dez anos para um futuro distópico (o pior futuro
possível), um futuro utópico (o melhor futuro possível) e um futuro “protópico”
(uma possível visão de um futuro melhor). Isso é feito projetando um “artefato
do futuro”8 associado ao desafio que está sendo trabalhado. Tomando apenas
o futuro protópico, retorna-se ao presente para elaborar a estratégia para
este futuro. Esta técnica é útil para planejar ações específicas que devem ser
implementadas diante de um cenário protópico de longo prazo.9

ETAPAS

01
9. Solving Problems
for Real World, Using
Design, por Nicole
Perlroth. The New York
Times, 29 de dezembro
de 2013..
www.nytimes.
com/2013/12/30/
technology/solvingproblems-for-realworld-using-design.
html?_r=2&

02

E
 m grupos, se pensa em um cenário ideal para 2030, vinculado ao
desafio do presente, baseando-se em três futuros: a distopia, a utopia
e a protopia.
C
 oncentra-se apenas na protopia e busca-se construir um dispositivo
ou processo fictício que funcionaria naquele cenário. Para isso, se
utilizam ferramentas específicas de Manual Thinking.

03
04

V
 oltando ao presente e fazendo engenharia reversa, se descreve
em dez passos o que se deveria realizar desde hoje até 2030, para
começar a liderar um processo real em direção ao cenário de
protopia.
A
 presentação do protótipo e de suas etapas, por grupos, em 5
minutos.

35’
Uma vez que várias técnicas de formulação de ideias tenham sido realizadas
na fase de divergência-emergência, as perguntas serão retomadas, desta
vez para respondê-las a fim de tomar as decisões finais de projeto. Propõese responder de cinco a dez perguntas com respostas + ideias + como serão
executadas? Para criar as respostas + ideias + como, um diferencial único ou
valor incremental deve ser adicionado à prática, produto ou serviço existente
no mercado.

ETAPAS

01

02
03

R
 eorganize as dez perguntas iniciais em três blocos, escolhidos por
critérios e significado semelhantes. Responda aos três blocos de
perguntas.
P
 ense em uma ideia para cada resposta. Para isso, as ideias mais
relevantes geradas nos exercícios anteriores de divergênciaemergência devem ser recuperadas.
A
 pós cada resposta + ideia, devem ser colocados cinco como?,
ou seja, cinco ações tangíveis de implementação que expliquem e
justifiquem a ideia. Todo os como? devem ser de rápida execução, de
baixo custo e inovadores para o estado atual do mercado do desafio.
Nosso sinônimo de inovação é o valor diferencial único que a ideação
tem: o que estou fazendo de diferente para melhorar a experiência do
usuário?
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EXERCÍCIO RESPOSTAS + IDEIAS + COMO
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FASE 4
Convergência

Nesta fase, as três melhores ideias da fase de
divergência-emergência devem ser escolhidas
e reunidas em uma única estratégia coerente e
compacta. Vale lembrar que as ideias estão sempre
em beta e é possível reformulá-las constantemente
a cada versão, aprimorando os designs. Junto com as
ações centrais, também se deve começar a produzir
as ações complementares que darão força através do
seu como? ou algoritmo de processo.
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Outliers School. Barcelona, 2018
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EXERCÍCIO DE SELEÇÃO
DAS MELHORES IDEIAS
30’
Na sequência, todo o exercício de divergência-emergência deve ser filtrado.
Assim, o grupo mantém as três principais ideias convergentes, com as quais
irá trabalhar até o final do processo.

ETAPAS

01
02
03

D
 a menos à mais relevante no mapa e em consenso, cada grupo
deve reorganizar suas dez respostas-ideias-como para que sejam
escolhidas somente três ideias principais.
E
 sta escolha é feita de forma consensual. Se não houver um
consenso muito claro sobre quais são essas três ideias, uma votação
é feita através dos círculos pretos do Manual Thinking como método
visual para votar as melhores ideias no mapa principal.
E
 ureca! Já temos as três ideias finais e começa o aprofundamento
da ideação.
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Periódico Última Hora. Asunción de Paraguay, 2017
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EXERCÍCIO ANJOS E DEMÔNIOS
90’

10. Catmull (2014)
traz um exemplo de
brainstrust do filme
Os Incríveis. Em várias
cenas, Bob gritava
com Helen durante
discussões familiares
sobre o interesse de
Bob em voltar a ser um
super-herói. Como no
roteiro inicial Helen
era desenhada em
dimensões muito pequenas, as discussões
pareciam assédio e
isso poderia ser incômodo ao espectador.
Em um teste realizado
após um feedback
grupal, foi decidido
aumentar o tamanho
de Helen cada vez
que acontecia uma
discussão com Bob.

Anjos e demônios é uma técnica que atribui papéis críticos para mentores e
atores externos a cada desafio/grupo. Com esta técnica, se recebe um primeiro
feedback externo dos demais grupos e da equipe de mentores de Outliers
School. Este processo trará novas visões de fora do grupo para uma primeira
versão.
Na Pixar – uma das grandes contadoras de histórias da indústria
cinematográfica -, este processo é denominado brainstrust. O objetivo é
contribuir para que as equipes pensem suas ideias com mais perspectiva, além
de trazerem, em grupo, soluções de fontes inesperadas em um curto espaço de
tempo. Catmull (2014) compartilha o brainstrust 10 dizendo: “Não espere que as
coisas sejam perfeitas antes de compartilhá-las. Apresente-as o quanto antes
e faça isso frequentemente. Elas ficarão boas quando estejam finalizadas, não
durante o processo (...) Seu componente fundamental é a franqueza e isso só
serve se a pessoa que recebe a mensagem estiver aberta e disposta a jogar
fora o que não funciona. Concentre-se no produto que estamos criando, não nos
interesses pessoais, como defender uma ideia ou agradar os chefes.”
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ETAPAS

01
02
03

 O coordenador atribui, aleatoriamente, papéis de anjos e demônios
dentro dos grupos que não expõem neste momento.
 Um grupo faz a apresentação do estado atual de sua ideação entre 5’
e 8’.
 Começa o primeiro feedback de todo o processo. Os demônios devem
concentrar-se exclusivamente em analisar o que consideram como
aspectos mais frágeis das ideias apresentadas, esforçando-se para
perguntar “como eu faria isso melhor?” ou “o que sugiro para que a
ideia seja melhorada?”

04
05

 Os anjos devem se concentrar nos aspectos mais valiosos e
significativos das ideias.

 Uma vez apresentadas as ideias e recebidos os feedbacks, o grupo
expositor não tem direito à resposta, nem a participar no debate;
deve apenas escutar a análise dos demais mentores e concentrar-se
em tomar notas sobre a devolutiva recebida. Isso é feito para evitar
perspectivas de defensiva para com os demônios.

06
07

 Os grupos devem incorporar as devolutivas realizadas à medida em
que as considerarem oportunas.

 O processo se repete com os demais grupos. 11

11. A sensação deixada
pelo primeiro feedback
de Anjos e Demônios
é, geralmente, crítica
para os grupos. Haverá
uma certa frustração
e os design thinkers
terão a percepção de
que não avançaram o
suficiente. No “desenvolvimento sequencial
em pequenos grupos”,
Bruce Tuckman (1965)
lista cinco etapas para
os grupos: formação,
conflito, normalização, desempenho e
dissolução.
12.
13.
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FASE 5
Prototipagem de ideias

12

12. Para acessar mais
ideias sobre esta fase,
recomenda-se consultar o Human Centered
Design Toolkit, produzido pela IDEO.
www.designkit.org

Promover regras simples dentro da complexidade. Pequenos
passos de bebê que vão se firmando com o tempo em uma ideia
consolidada e valiosa. Quando as pessoas se sentem seguras de
tentar algo novo, as mudanças acontecem de forma espetacular.
A prática dos passo a passo - a partir da prototipagem do
produto mínimo viável – promove a inovação e legitima o avanço
através das versões, observando o comportamento do usuário.
Esta é a função primordial desta fase.
Michael Bloomberg se refere ao seu processo de trabalho, na
cidade de Nova York, de modo semelhante: “Você não sabe o que
vai funcionar. Você não pode construir diretamente o produto
final, precisa construir o protótipo. Aconteceu conosco, no projeto
CitiBike. Você não sabe como as pessoas utilizarão uma coisa”13.
O cenário total da implementação de um produto ou serviço
no mercado é uma enorme soma de detalhes. O processo de
ideação e prototipagem ajudará a atender estes detalhes.

13. Dynamic Duos: Michael Bloomberg And
Janette Sadik-Khan On
The Future Of Walking,
Biking, And Driving.
Fast Company, outubro
de 2013.
www.fastcodesign.
com/3016252/newyork-city-bloomberg-and-janettesadik-khan
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EXERCÍCIO DO FLUXOGRAMA FINAL
45’
Desenhe um fluxograma ou um algoritmo de processos em uma linha do tempo.
É importante sinalizar que este momento do processo de design não é de conversação,
mas de execução das ideias. Cada participante deve asumir seu papel de designer em
profundidade, reduzindo ao máximo o espaço de análise entre o grupo.

ETAPAS

01

02
03

N
 o mapa, desenhe o passo a passo
da solução na forma de uma linha
(até 5 passos).
S
 ome os como? de sua
implementação a cada um dos
passos.
C
 aso seja possível, desenhe o
objeto tangível que você está
propondo. Por exemplo, se você
estiver projetando uma planilha
para avaliar os participantes de
uma competição, deve desenhar a
planilha de avaliação, as medalhas
e as regras.

04
05

D
 efina quem serão os
responsáveis pela execução de
cada passo dentro da organização
ou faça uma estimativa sobre
quem proderia ser o responsável.
A
 gregue observações gerais que
tenham ficado de fora dos itens
anteriores, por exemplo: aspectos
dos testes com o usuário, neste
caso, com um roteiro em forma de
bullet points.

CAIXA DE
FLUXOGRAMA

SOLUÇÃO

COMO

OBJETO
TANGÍVEL

RESPONSÁVEL
PELA
EXECUÇÃO

OBSERVAÇÕES

ETAPA

1

ETAPA

2

ETAPA

3

ETAPA

4
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EXERCÍCIO LEAN CANVAS
14. A referência ao
processo Lean é o livro
The Lean Startup. How
Today’s Entrepreneurs Use Continuous
Innovation to Create
Radically Successful
Businesses (2011), de
Eric Ries. http://theleanstartup.com/
book
15. Para não copiar
e colar a explicação
do lean canvas, sugerimos:
www.oleoshop.
com/blog/whatis-lean-canvasand-how-to-implement-it

30’
Nesta altura do processo, haverá três soluções ao desafio ou apenas uma
solução convergente. A partir deste ponto, será elaborado um lean canvas 14.
O lean canvas é uma planilha para desenhar um modelo de negócio simples,
que permite reduzir os ciclos de desenvolvimento através das versões, do
desenvolvimento em permanente beta e da integração dos usuários no processo.

ETAPAS

01

O
 método é muito conhecido e existem várias explicações sobre ele na
Internet 15.

As Três Crises do Método Outliers School

Em nosso processo de cocriação, geralmente surgem três momentos críticos.
Crise 1. O começo.
Falta de conhecimento sobre os objetivos do
processo. Falta de clareza e especificidade nos
desafios a serem enfrentados. Às vezes, estas
deficiências fazem com que se trabalhe sobre
desafios ambíguos, desconhecendo as tendências
globais e sem a presença de executores e tomadores
de decisão precisos. Isso afeta todas as fases do
método. Solução: dedicar tempo para definir os
desafios e pesquisar sobre eles antes da oficina.
Crise 2. O feedback.
Nos primeiros anjos e demônios, alguns designers

se sentem questionados (veja discussão na página
51) e, ao mesmo tempo, sentem que nada do que
fizeram na parte anterior do Método foi útil. Solução:
ouça com atenção e corrija a rota com rapidez.
Crise 3. A execução pós-workshop.
Terminadas as injeções de suporte, mentorias e
processos externos, é preciso passar internamente
da ideação ao produto mínimo viável no mercado. Às
vezes, rotinas urgentes marginalizam essa versão.
Solução: conceder tempo organizacional imprevisto
aos executores criando um laboratório interno para
os referidos processos.

Neste momento do processo, as ideias já deveriam ter um bom nível de
consolidação para um último feedback das demais equipes do Lab. Agora é
a vez de utilizar conceitos ou de inventar palavras para dar nome às ideias,
para criar marcas e logotipos que deem potencial de viralização a estes
nomes. Olhe as palavras e leia as imagens. Talvez os nomes decididos sejam
provisórios até que – se a ideia avançar exitosamente e tiver condições de
seguir crescendo – uma empresa especializada em branding faça uma revisão
e agregue todo o conceito gráfico posteriormente.

ETAPAS
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02

E
 m um quadro, escreva três conceitos principais ao redor da ideação
realizada.
R
 ecorra a metáforas, misture palavras (quem fala inglês faz isso
habitualmente), use jargões do mercado local, onde estejam nossos
early adopters, recupere palavras de línguas minoritárias e/ou précolombianas, além de mitos e de figuras da cultura popular.

03
04

E
 m grupos, coloque uma palavra por conceito, dentro de cada
espaço. No total, serão aproximadamente 12 palavras.
E
 scolha a palavra que o grupo considera melhor para criar a marca
do protótipo realizado 16.

16. Vejamos um exemplo: em um processo
de prototipagem no
México, criamos um
banco de tempo para
uma comunidade
fechada, com moedas
de intercâmbio
e um sistema de
gameficação. A ideia
aspiracional (objetivo)
era compartilhar felicidade. Pessoas de uma
mesma comunidade
que compartilham seu
tempo oferecendo o
que sabem fazer bem
em troca daquilo que
querem aprender. Um
participante da equipe
teve uma ideia para
o nome do tal “banco
de tempo”: Quokka.
Poucos sabíamos o que
era um quokka. Numa
busca rápida, descobrimos que se trataba
do “animal mais feliz
do mundo”. Pronto.
Já tínhamos a marca
principal do nosso
produto. Verkami - Plataforma espanhola de
microfinanciamento
de projetos culturais
- é um neologismo
esperanto que significa
"amante da criação".
Pacari - marca de
chocolates de origem
equatoriana e uma das
mais prestigiadas do
mundo - significa "natureza" em quéchua.
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EXERCÍCIO DE INVENÇÃO DE PALAVRAS E
CONCEITOS PARA CRIAÇÃO DE MARCA
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QUADRO DE INVENÇÃO DE PALAVRAS
PARA A CRIAÇÃO DE MARCA

IDEIA

Banco de
tempo da
Universidade
de
Guadalajara
(UDeG),
México

CONCEITOS A
TRABALHAR

METÁFORAS

HIBRIDAÇÃO
PALAVRAS

GÍRIA
LOCAL

LÍNGUAS
PRÉCOLOMBINAS

1.
Felicidade e
diversão ao
compartilhar
conhecimentos

Palavra

Palavra

Palavra

Palavra

2.
Tempo livre
para aprender
coisas novas
e fortalecer
redes de
relacionamento

Palavra

Palavra

Palavra

Palavra

3.
Conhecimento
mais profundo
dos colegas

Palavra

Palavra

Palavra

Palavra

Para facilitar o trabalho de pensar palavras adequadas com base no esquema anterior,
sugerimos consultar previamente a plataforma Namelix.com

CONCEITO
ESCOLHIDO

Quokka

90’
Este será o último feedback que o grupo receberá dos demais, antes de passar
à etapa de apresentação do protótipo. É uma adaptação do exercício de anjos
e demônios. Neste momento do processo, a exposição já usará a estrutura do
pitching, que explicaremos no próximo item. No método Walt Disney, existem três
papéis que dão feedback às equipes: os sonhadores (que levam as ideias ao nível
máximo aspiracional), os realistas (que colocam ênfase nas ideias mais práticas
para se chegar com tranquilidade ao produto mínimo viável) e os críticos (como os
demônios, enfatizam os aspectos mais frágeis do protótipo).

ETAPAS

01
02

03

F
 aça a exposição em, no máximo, 8
minutos, seguindo o modelo de pitching.
R
 epita o processo de anjos e demônios,
mas alterando os papéis para
“sonhadores, realistas e críticos”.
U
 ma vez finalizada esta rodada de
feedback, tudo o que resta é o grupo
voltar a reunir-se, ajustar as ideias
para fazer uma última versão antes de começar a
trabalhar exclusivamente na apresentação delas
ao público.
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EXERCÍCIO FINAL DE
FEEDBACK WALT DISNEY
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FASE 6
Apresentação do
protótipo: contando
uma história
Na arte do pitching, apresentar ideias é uma técnica para ser
trabalhada arduamente. É preciso mostrar algo mais do que um
arquivo de Powerpoint ou um relatório. É preciso apresentar uma
experiência. A apresentação de ideias é um passo fundamental
para seduzir os tomadores de decisão, aqueles que irão aceitar e
financiar a execução dos protótipos e a etapa definitiva para que ele
se torne um produto ou serviço. Na economia da atenção, se uma
ideia não circula, seu valor tende ao zero. Neste círculo de atenção,
o consenso é uma grande ferramenta de validação. Diamandis
(2013) fala de “trabalhar na linha da supercredibilidade”.
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Escuela Internacional del Realismo Mágico. Aracataca, 2019-2020
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ETAPAS

01

02
03

E
 labore um roteiro sob a estrutura que será detalhada a seguir.
Em seguida, faça a apresentação em, no máximo, 8 minutos. Este
roteiro deverá ser uma narração composta por um bloco conceitual,
outro bloco contendo as ideias criadas e seus “como?” e, por último,
pequenos blocos - inicial e final – narrando uma breve história
relacionada ao desafio.
 Esta apresentação final deverá ter certas características.

E
 sta apresentação representa o encerramento do processo de
ideação, de 24 horas.

ESTRUTURA
1. Breve história relacionada ao desafio
2. Desafio
3. Objetivo
4. Porquê
5. Protótipo de Solução. Ideia inicial
6. Valor único diferencial
7. Passo a passo da solução e dos “como?”
Fim. Encerre a breve história inicial.

1’

2 A 3’
DESAFIO

ASPIRAÇÃO/
SONHO QUE
SE BUSCA

FECHAMENTO
DA HISTÓRIA

IDEIAS CRIADAS E COMO

4 A 5’
PORQUÊ

IDEIA
INICIAL

VALOR
ÚNICO
DIFERENCIAL

0,30’

PASSO A PASSO SOLUÇÃO E COMO

CARACTERÍSTICAS DA APRESENTAÇÃO
• Brevidade: 5 a 8 minutos no máximo17.
• Foco: concentre-se nos aspectos mais relevantes, sem distrações nem
caminhos alternativos.
• Aspiração à viralização: manifestar conceitos que façam o público querer
compartilhar com outras pessoas promover palavras-chave que possam se
manter na mente do público.
• Narrar uma história com o usuário no centro do processo45. Como nas
histórias da Pixar, admiramos os personagens por suas intenções, muito
mais do que por suas conquistas.
• Emoção46, provocação e humor sempre funcionam; não necessariamente os
três juntos.
• Poucas ideias para compartilhar, com uma pitada de redundância.
• Um roteiro com ritmo e atendendo à comunicação paralinguística,
valorizando a postura física, gestos firmes, pausas e silêncios.

17. Em Você tem três
minutos! Truques infalíveis para vender suas
ideias pela primeira
vez (2007, Gestión
2000), o empresário
brasileiro Ricardo
Bellino expõe suas
ideias sobre o assunto.
www.amazon.es/
dp/8496612546
Bellino juntou-se a nós
em novembro de 2012
para uma sessão aberta de Outliers School
Education. https://vimeo.com/71164355
18. Recomenda-se
conhecer o trabalho
do Sandwich Video. A
produtora de Adam
Lisagor é referência
em narrações audiovisuais de startups
de Internet, tendo o
usuário como foco do
processo de explicação
do produto http://
sandwichvideo.com
19. Um pitch de ficção
memórável em termos
de emoção é The
Carousel, da série Mad
Men. www.youtube.
com/watch?v=vEcg3L9rpb4
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PARTE
CONCEITUAL
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BREVE HISTÓRIA
RELACIONADA
AO DESAFIO
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FASE DE
IMPLEMENTAÇÃO
Da ideação ao produto
mínimo viável no mercado.
Como temos mostrado, o método Outliers School deve ter como base a
somatória dos estudos de caso, da experiência prévia dos participantes e
da geração de ideias, tudo com um mesmo objetivo final: criar produtos
mínimos viáveis reais para serem implementados de forma rápida
e econômica, colocando o usuário no centro do processo. Não basta
verbalizar os problemas, tampouco “brincar de ser inovador”; é preciso
idear e criar as soluções.
A etapa da implantação fica fora do exercício de 24 horas de ideação e
é a fase mais complexa de todo o processo, uma vez que é necessário
um enorme compromisso da empresa ou da instituição que financiou o
trabalho de codesign. A Outliers School oferece uma consultoria externa,
de 4 a 8 semanas dentro da Organização, com o objetivo de evitar
processos de implementação demorada sem resultados no curto prazo.
Este período se estende desde a apresentação dos protótipos até seu
lançamento, com os early adopters e inclui um beta test, ou seja, uma
verificação das experiências-chave de interação do usuário.
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Manual Thinking para educación. Barcelona, 2019.
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