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Conduza uma ampla exploração do 
tópico, combinando análise racional 
com um acúmulo intuitivo e 
associativo de insights 
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UM PROCESSO ESTRUTURADO PARA CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO 

Projete no conceito pequenas ações 
inteligentes que aumentarão suas 
chances de ter um impacto fora do 
comum 

Realize testes de usuário rápidos e 
iterativos e rodadas de feedback 
para melhorar o conceito 

THNK 
INNOVATION 

FLOW 

Crie conceitos inovadores 
pensando grande, reformulando 
crenças e utilizando analogias 
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  Nossa sociedade enfrenta desafios que parecem grandes demais para serem enfrentados, devido às suas complexidades.           
A THNK aplica uma abordagem única para superar aqueles desafios que são muito difíceis de resolver: o THNK Innovation 
Flow. 
  Grandes problemas sociais, tais como as alterações climáticas, escassez de alimentos, a crise bancária, o envelhecimento da 

população e o desenvolvimento urbano são os principais candidatos para o Innovation Flow para fins especiais. 
  O Innovation Flow é "apenas para fins especiais"  – ele deve ser aplicado àqueles casos especiais nos quais as abordagens 

tradicionais, dedutivas e lineares de solução de problemas falham ou resultam em soluções que atacam apenas parte do 
problema. 
  Esses casos especiais são muitas vezes chamados de Problemas Perversos (Wicked Problems) e são, em primeiro lugar, 

desafios verdadeiramente complexos e dinâmicos: 
–  desafios compostos por muitas questões menores interconectadas e interdependentes que devem ser enfrentadas juntas; 
–  desafios que envolvem várias partes interessadas que afetam umas às outras (e a situação) de maneira imprevisível. 

  Esses desafios geralmente acompanham um alto grau de incerteza e baixo grau de previsibilidade – por causa, por exemplo, da 
dependência do desenvolvimento tecnológico ou de desenvolvimentos sociais, políticos ou econômicos. 
  Escolhas terão de ser feitas com base no desdobramento desconhecido do futuro, portanto, conceitos ágeis e adaptáveis, 

melhorados e ajustados em iterações de tentativa e erro, são a parte essencial do Innovation Flow. 

INTRODUÇÃO 
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INTRODUÇÃO (CONTINUAÇÃO) 

  Um aspecto importante do Innovation Flow aplicado a esses tipos de desafios é uma abordagem não-reducionista, mas 
holística e sistêmica: a investigação do problema em seu contexto integral com inclusão de todas as partes interessadas (acima 
de tudo, os usuários imediatos) envolvidas. 
  Esse processo tem riscos e armadilhas significativas. 
–  Em primeiro lugar, a sua natureza exploratória não oferece garantia de que um conceito poderoso será efetivamente encontrado. 
–  Em segundo lugar, o processo leva a surpresas em termos de descobertas e resultados que, invariavelmente, desapontarão as partes interessadas que já 

tiverem uma solução preferida em mente. 
–  Em terceiro lugar, os membros de equipe envolvidos no processo têm uma influência significativa no resultado do mesmo. 

  Isso torna o processo não replicável; cada tentativa sobre o mesmo tópico de desafio será exclusiva em termos de resultados e 
carrega a assinatura da composição específica da equipe que os concebeu. 
  Contudo, os casos de fins especiais são aqueles desafios nos quais as soluções padrão geralmente falharam, então, uma 

abordagem mais arriscada é aceitável. 
  Na prática, soluções simples normalmente não estão ao alcance para esses tipos de problemas, por causa da não-linearidade 

do problema, dos vários loops de feedback e interdependências entre as partes interessadas e suas causas e efeitos. 
  Já que esses desafios não podem ser definidos ou descritos facilmente (onde a definição começa ou termina?), a formulação 

inicial do problema geralmente é redefinida, para alterar ou ampliar as formas de pensar sobre o problema, o que abre mais 
espaço para encontrar soluções originais e criativas. 
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INTRODUÇÃO AO INNOVATION FLOW 

Innovation Flow: esta combinação de palavras marca o espaço onde a criatividade encontra o processo. Chamar isso de 
Processo Criativo não lhe faria justiça suficiente. 
  A THNK prefere Inovação ao invés de Criativo, pois ela enfatiza a importância de trazer algo novo ao mundo, de criar novas 

formas de resolver o desafio. 
  E o processo sugere atividades que são lineares, sequenciais e rígidas, enquanto a abordagem que a THNK favorece é menos 

estruturada e mais iterativa e fluida. 
  A melhor forma de pensar sobre isso é deslocar-se ou progredir livremente, como em um riacho– daí a palavra Fluxo. 
  O formato de livro dita um layout linear do Innovation Flow e suas ferramentas. De fato, a THNK acredita que a melhor 

forma de alguém se familiarizar com a metodologia e as ferramentas é utilizá-las inicialmente de uma forma mais ou menos 
sequencial, como se aprendesse a tocar piano tocando as notas da partitura uma a uma. 
  Ao ganhar fluência, encorajamos os praticantes a começar a improvisar (jamming), como em um conjunto de jazz, aplicando 

as ferramentas com base na intuição, variando os instrumentos, a sequência, o ritmo e o tempo a cada vez, a fim de se chegar 
ao melhor resultado para aquela configuração particular. 
  Há dois tipos de ferramentas: as ferramentas que parecem realmente complicadas, mas na essência são muito simples de 

serem aplicadas – o sistema de navegação por satélite te levará ao seu destino simplesmente digitando o endereço; e 
ferramentas que parecem realmente simples, mas que exigem habilidade significativa e um domínio verdadeiro para serem 
utilizadas – sem se perder no processo – a bússola e o mapa. Esse Kit de Ferramentas foca no segundo. 
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INTRODUÇÃO AO INNOVATION FLOW 

O THNK Innovation Flow compreende quatro fases distintas e complementares: 
 
  SENSING: Nesta fase, os membros da equipe realizam uma ampla exploração do tema. Análise racional é combinada com 

um processo intuitivo e associativo de coleta de insights. 

  VISIONING: Nesta fase, os membros da equipe formulam uma concepção sedutora e chegam a uma grande ideia; eles 
desenvolvem, agrupam e selecionam muitas ideias diferentes para, por fim, se decidirem por uma grande ideia inovadora. 

   PROTOTYPING: Esta fase é construída em torno de testes e feedback, com o objetivo de aprender para fazer melhorias. 
Testes iterativos, feedback e adaptação em um engajamento lúdico com os usuários e especialistas são fundamentais. 

  SCALING: Nesta fase, a equipe realizará intervenções de design específicas nos seus conceitos para fazê-los escalar melhor. 
Operamos em ambientes corporativos e sociais que são complexos, dinâmicos e inconstantes. Este ambiente fornece novos 
desafios e oportunidades para a introdução bem-sucedida de inovações que se espalham rapidamente de forma não linear, 
aparentemente autopropulsionados e com relativamente pouco esforço, resultando em um impacto fora do comum. 



As ferramentas têm pictogramas para facilitar a navegação rápida: 

As ferramentas seguem um formato padrão para facilitar o uso: 
 
  QUANDO É NECESSÁRIO: expressa duas ou três necessidades que você pode experimentar e que podem ser 

satisfeitas pelo uso desta ferramenta 
  MOTIVO: explica por que esta ferramenta é particularmente útil 
  ESSÊNCIA: declara o que a ferramenta realiza no nível fundamental 
  INDICADORES: fornece orientação passo a passo para a aplicação da ferramenta no seu trabalho 

INTRODUÇÃO: NAVEGAÇÃO DESTE LIVRO 

Atividade Divergente: 
Gera novas opções 

Atividade Convergente: 
Faz escolhas 

Ferramenta de 
Sensing 

Ferramenta de 
Visioning 

Ferramenta de 
Prototyping 

Ferramenta de 
Scaling 
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SUAS NOTAS 

  Texto 

10 



SUAS NOTAS 

  Texto 

11 



CONDUZA	UMA	AMPLA	EXPLORAÇÃO	DO	TÓPICO,	COMBINE	ANÁLISE	
RACIONAL	COM	QUESTIONAMENTO	INTUITIVO	E	ASSOCIATIVO	PARA	
ADQUIRIR	INSIGHTS	E	NECESSIDADES	DO	USUÁRIO	 

 Explore o desconhecido 

  Descubra os sinais fracos 

  Busque por perspectivas contrárias 

  Desafie a sabedoria convencional 

THNK 
INNOVATION 

FLOW 

SENSING 
Você não sabe o que está procurando até ter encontrado... 



... é dar alguns passos para trás antes de solucionar uma questão de inovação a fim de identificar insights inesperados (fresh and spicy) que possam disparar 
ideias transformadoras no futuro. O Sensing requer pensamento divergente e exploratório para obter uma perspectiva ampla e diferente sobre o problema 
ou situação inicial. Você está fazendo a jornada para descobrir o que ainda não sabe. Por definição, isso torna a situação difícil: você está procurando por 
algo que não conhece. É por isso que o seu sucesso depende muito da diligência e disciplina da expedição. O mindset correto é o mesmo de um explorador 
que coloca os pés em uma terra nova pela primeira vez. 
Durante o Sensing, você quer coletar todos os tesouros e insights inesperados que ajudarão você a olhar para o problema a partir de um ângulo novo e 
original. Ideias melhores e diferentes serão eventualmente o resultado. O Sensing não é eficiente. Não é um caminho reto de descoberta de soluções. Ao 
invés disso, é uma busca muitas vezes frustrante ao longo de vários caminhos a procurar por algo sem o conhecimento prévio do que exatamente se está 
procurando. Em resumo: a busca da serendipidade. A serendipidade é uma forma de se fazer descobertas, por acidente, de coisas que não se está buscando. 
É a exploração criativa do inesperado. 
A busca da serendipidade é um processo disciplinado. A palavra disciplina não é usada aqui de maneira leve. Aprendemos através do direcionamento que damos 
aos participantes durante as atividades do Sensing que é necessário disciplina para: 

 Comprometer tempo e recursos suficientes 
 Aplicar lentes diferentes se você quiser encontrar novos tesouros 
 Adiar julgamentos e ficar longe de formar ideias iniciais se você quiser aprender algo novo  
 Capturar os tesouros que você coleta ao longo do caminho de forma diligente 

O Sensing é dirigido ao usuário e seu contexto através da geração de uma rica paleta de observações, sinais fracos, inspiração, insights e necessidades do 
usuário. Quando finalmente você examinar todos esses insights e começar a ligar os pontos, novos padrões vão surgir que apontam para um possível 
"espaço de solução". 
O Sensing aproveita os poderes da intuição e análise, da curiosidade ilimitada e coloca um bônus na capacidade de desafiar a sabedoria convencional e 
repensar o mundo ao nosso redor. 
O SENSING termina com uma sintetização para descobrir, a partir de todos os materiais coletados, os insights mais originais e as necessidades do usuário mais 
cativantes. Em seguida, o Sensing converge para uma reafirmação do problema inicial na forma de uma Questão Criativa. Uma pergunta bem formulada que 
implora para ser respondida e aponta para um espaço de solução que está grávido com ideias potenciais. Este é o trampolim perfeito para se fazer a transição para o 
VISIONING.    

A ARTE DO SENSING 
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INTRODUÇÃO 
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Text 
DIVERGENTE	 COMEÇANDO	 ZOOM IN (NO USUÁRIO)	ZOOM OUT (PARA 

CONTEXTO)	
BUSQUE UMA 
PERSPECTIVA 
PROVOCATIVA	

SAFARI SELVAGEM	 √ √ √ 

FATOS E NÚMEROS	 √ √ 

ENTREVISTAS COM  
USUÁRIOS	

√ √ √ 

ENTREVISTAS COM 
ESPECIALISTAS	

√ √ √ 

TECNOLOGIAS 
EMERGENTES	

√ √ 

JORNADA DO USUÁRIO	 √ 

RETRATO DO USUÁRIO	 √ √ 

MAPA DE EMPATIA	 √ 

FORCE FIELDS	 √ √ 

DIÁLOGO SOCRÁTICO	 √ √ 

MIND MAPPING	 √ √ 

INTRODUÇÃO 
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CONVERGENTE	 PERMITE QUE AS 
NECESSIDADES 
LATENTES EMERJAM	

DESCUBRA A SUA 
PRÓPRIA PERSPECTIVA	

SINTETIZE AS SUAS 
DESCOBERTAS	

IDENTIFIQUE ESPAÇOS 
DE SOLUÇÃO	

PAIXÃO E PROPÓSITO	 √ 

JORNADA DO USUÁRIO	 √ √ 

MAPA DE EMPATIA	 √ √ 

RETRATO DO USUÁRIO	 √ 

REFRAMING	 √ √ 

LIGANDO OS PONTOS	 √ √ √ 

QUESTÃO CRIATIVA	 √ √ √ 

INTRODUÇÃO 



PAIXÃO E 
PROPÓSITO 
 

IDENTIFIQUE SUA CONEXÃO COM,  
E CONSOLIDE SUA DEDICAÇÃO AO, 
TÓPICO 

Foto: Artigo Easkey Britton de Cooler 

THNK 
INNOVATION 

FLOW 
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QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 

  Ajuda a se conectar com o tópico ("por que isso importa para 
mim") – que será crucial quando você se deparar com 
obstáculos ou becos sem saída pelo caminho 

 
  Fornece insights valiosos, pois cada membro da equipe tem 

uma conexão pessoal, ainda que diferente, com o tema 
 
  Captura pensamentos individuais incipientes - antes de perder 

estes pensamentos individuais originais através de atividades 
conjuntas de Sensing 

Eu quero despertar a 
minha motivação 

intrínseca 

Eu quero descobrir  
o que posso trazer  

para o tópico 

PAIXÃO E PROPÓSITO 



  Encontre uma conexão pessoal com o tema que faça muito sentido e 
que seja forte o suficiente para te guiar através da jornada 

  Formule um “descontentamento divino" – uma frustração em relação 
a como algum aspecto deste tópico poderia e deveria ser feito muito 
melhor; um forte impulso para fazer uma mudança; uma parte do 
problema que realmente incomoda você pessoalmente 

  Formule uma "oportunidade de ouro" – uma forma original e 
empolgante de olhar para o tópico que você suspeita que outras 
pessoas não veem; uma possibilidade de empreendimento que você 
sente de maneira intuitiva 

  Capture os insights que surgem deste exercício e compartilhe com a 
sua equipe a paixão/propósito de cada indivíduo pelo tema. 
Concorde em uma missão conjunta que mobiliza o espírito de time 

Identifique a sua 
conexão com o tema 
e consolide  sua 
dedicação ao tópico 
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PAIXÃO E PROPÓSITO 
ESSÊNCIA  INDICADORES 



DIÁLOGO SOCRÁTICO 
 

BUSQUE E ENCONTRE SIGNIFICADO 
COMPARTILHADO EM UM PEQUENO 
GRUPO 

Foto: Subho Banerjee em EarthTrek 

THNK 
INNOVATION 

FLOW 



Eu quero descobrir  
o significado de uma  

grande questão 

Eu quero construir  
um sentido 

compartilhado 
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  Reconhece os méritos de um diálogo (entendimento compartilhado é 
construído; estilo colaborativo) diante de um debate (uma resposta 
correta ganha; estilo antagônico) para questões que não tem uma 
resposta óbvia certa ou errada 
  Presume que as pessoas já têm todas as respostas de que precisam 

dentro delas mesmas e que tudo o que necessitam é serem desafiadas 
a olhar com mais profundidade e por mais tempo para descobrir 
  Coloca mais valor na síntese de uma experiência plural para capturar a 

verdade – e, portanto, uma maior universalidade – do que sobre as 
ruminações de algum intelecto individual, não importando a grandeza 
de seu prestígio 

  Estimula as virtudes da paciência, tolerância, atenção, reflexão e 
civilidade em conversas em grupo 

Eu quero alavancar o 
poder coletivo do grupo 

DIÁLOGO SOCRÁTICO 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 
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  Pegue uma questão grande, ex. "O que é Vida Saudável?“ 
 Nomeie um facilitador, que transcreve, controla o fluxo da conversa e 

resguarda as seguintes regras: 
−  Levante a sua mão se você deseja falar e espere até que o facilitador o eleja  
−  Não interrompa, o facilitador pedirá educadamente àqueles que interromperem que esperem 
−  Escute uns aos outros, ao invés de apenas pensar sobre o que você quer dizer em seguida. O facilitador 

pode pedir que você resuma o que outra pessoa disse 
−  Seja claro e conciso. Se alguém não for claro ou demorar muito, o facilitador pode interromper e pedir a 

que o seu argumento seja reformulado de forma clara e breve 
−  Abster-se de apelar a uma autoridade externa –  utilize apenas a experiência pessoal 

  Estruture a conversa em três rodadas: 
1.  Apresente exemplos de sua experiência pessoal que encarnem ou ilustrem a Vida Saudável. Explore cada 

experiência e selecione aquela mais relevante à questão; tenha a percepção de onde e quando na 
experiência escolhida a Vida Saudável de verdade é exemplificada 

2.  Produza uma definição de Vida Saudável, induzida a partir da experiência escolhida 
3.  Aplique a definição de Vida Saudável às outras experiências não escolhidas e veja se ela se mantém. Caso 

não se mantenha, continue corrigindo a definição. Encontre experiências contrárias para refutar e 
modificar a experiência, caso seja necessário. 

  Junto, revise a "história" coletiva escrita da conversa e veja se você 
consegue alcançar uma conclusão em consenso – isto, acima de tudo, se 
trata da própria busca compartilhada 

Ajuda a buscar e 
encontrar um 
sentido 
compartilhado 

ESSÊNCIA  INDICADORES 

DIÁLOGO SOCRÁTICO 



Crédito: Flickr/ky_olsen 

MIND MAPPING 
 

EXPLORE TODOS OS ÂNGULOS 
RELEVANTES DE UM TEMA POUCO 
CONHECIDO 

THNK 
INNOVATION 

FLOW 
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MIND MAPPING 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 

Eu quero mapear o 
conhecimento coletivo 

acerca do tópico 

Eu quero identificar 
lacunas de conhecimento 

Eu quero ter uma  
visão global rápida  

sobre o tópico 

 Explicita a sua compreensão atual do tema  

 Identifica questões, temas e conexões adjacentes 

 Releva lacunas no seu conhecimento, gera campos iniciais para 
uma exploração mais profunda com outras ferramentas de 
Sensing 
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Explore todos os 
ângulos relevantes de 
um tema pouco 
conhecido 

  Desenhe uma imagem central em uma grande página para representar o tema 
  Desenhe pelo menos quatro ramificações grossas com aparência orgânica 

radiando para fora, a partir da imagem central. Cores diferentes para ramos 
diferentes. Esses são os seus temas principais 

  Adicione um segundo nível de pensamento, através da exploração dos 
principais temas e ramifique um pouco mais além. Faça associações livres, não 
tente finalizar um ramo antes de seguir em frente 

  Continue expandindo para fora, adicionando um terceiro e um quarto nível 

  Torne o mapa mental mais bonito, colorido, imaginativo e dimensional.               
A visualização ajuda a memorizá-lo 

  Dê um passo para trás e considere se você tem a necessidade de mais 
informações. Utilize outras ferramentas, como o Fact Pack, Entrevistas com 
Usuários e Entrevistas com Especialistas para encontrar respostas 

MIND MAPPING 
ESSÊNCIA  INDICADORES 



FATOS E NÚMEROS 
 

COLETE DADOS PARA REFUTAR MITOS, 
DESCOBRIR OPORTUNIDADES 
SURPREENDENTES E TRAZER À TONA 
SINAIS FRACOS 

THNK 
INNOVATION 

FLOW 
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Quero descobrir padrões, 
tendências e ciclos 

próprios 

Estou duvidando da 
confiabilidade  
das hipóteses e  
pressupostos 

 Derruba preconceitos típicos com base em fatos insuficientes 
ou não representativos, ou em uma identificação de padrões 
equivocada 

 
 Facilita a identificação de oportunidades: permite o 
dimensionamento, análise de causalidade, reconhecimento de 
padrões, extrapolação para o futuro 

 
 Uma representação de dados precisa (infográfico) pode 
disparar muitas ideias empreendedoras 

 
  
  

FATOS E NÚMEROS 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 



27 

FATOS E NÚMEROS 
ESSÊNCIA  INDICADORES 

Colete dados para 
refutar mitos, 
descubra 
oportunidades 
supreendentes e 
traga sinais fracos à 
tona 
 

 Ao criar seu próprio Fact Pack: 
−  Faça uma Árvore Lógica para fornecer orientação à pesquisa 
−  Através da pesquisa, compile 100 páginas ricas em recursos visuais e fundamentadas 

em dados, de fontes variadas 
−  Faça com que as páginas sejam fáceis de revisar, utilize infográficos, diagramas, 

tabelas, não parágrafos de texto 
−  Procure por dados que possibilitem interpretações livres, por exemplo, blogs de 

consumo ao invés de pesquisa de consumo 

 Ao utilizar o Fact Pack: 
− Navegue através dos dados com um olhar aguçado para encontrar sinais fracos, 

contrações e surpresas ("sentir que ‘algo está errado’") 
− Ex.: o nível mais alto de espaços disponíveis para escritórios (30-35%) está 

concentrado no perímetro de Amsterdã, enquanto o centro da cidade tem uma 
disponibilidade de apenas 8% 

 

  Faça inferências a partir das suas descobertas, para evitar "paralisia de 
análise” (analysis paralysis) e capture os insights mais surpreendentes 

 



Crédito: AFAR Mix - Cervejas do Mundo 

ESCANEANDO O 
CENÁRIO 
 

DESCUBRA O QUE ESTÁ 
ACONTECENDO NO SEU CAMPO 
PARA BUSCAR INSPIRAÇÃO  

THNK 
INNOVATION 

FLOW 



ESCANEANDO O CENÁRIO 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 

Quero "roubar como um 
artista" 

Preciso entender o que  
os competidores fazem 

 Reconhece que a maioria as ideias novas são combinações de 
ideias já existentes 

 Aproveita o fato de que a maioria das grandes ideias das 
próximas duas décadas já são conhecidas, mas foram precoces 
demais na sua tentativa inicial. Com o tempo, alguém acertará 
o momento certo e se tornará bem-sucedido 

 Pesquisa o terreno para identificar e tomar conhecimento de 
ideias, produtos, serviços e startups de vanguarda 

 Oferece inspiração a partir de pioneiros bem-sucedidos e 
malsucedidos 

29 
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ESCANEANDO O CENÁRIO 
ESSÊNCIA  INDICADORES 

Descubra o que está 
acontecendo no seu 
campo para buscar 
inspiração 

 Ao criar sua própria galeria de inspiração: 
−  Fontes de pesquisa que contam com ideias e startups de vanguarda, incluindo PSFK.com, 

Springwise, Mashable, Techcrunch, Kickstarter, Indiegogo, Fastcompany, Catarse 
−  Verifique novos produtos/serviços a partir dos competidores e pares 
−  Crie um documento de 30 a 50 páginas de exemplos que inspiram com título; elemento 

visual; e alguns parágrafos que descrevem o novo produto ou serviço 
−  Crie um hábito de verificar continuamente esse tipo de ideias novas, assinando as 

newsletters e banco de dados relevantes 

 Ao examinar a galeria de inspiração: 
−  Exponha as páginas de forma visível através de um espaço, navegue pelas páginas como se 

olhasse telas em uma galeria de arte 
−  Busque inspiração a partir de novas abordagens que têm uma abordagem disruptiva frente 

ao seu tópico 
−  Formule uma hipótese sobre qual pode ser a necessidade subjacente do usuário que foi o 

motivador por trás deste novo produto/serviço 

  Capture as hipóteses acerca das necessidades do usuário e coloque 
ideias inspiradoras no "estacionamento de ideias" 

 



SAFARI SELVAGEM 
 

CONDUZA OBSERVAÇÕES EM PRIMEIRA-
MÃO DO USUÁRIO NO SEU PRÓPRIO 
HABITAT PARA REVELAR SUAS 
NECESSIDADES  
 
 

THNK 
INNOVATION 

FLOW 
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SAFARI SELVAGEM 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 

Preciso me libertar de 
muitos pontos de vista  

de terceiros 

Preciso aprender a respeito da 
experiência real do usuário que 
ainda é desconhecida para mim 

 Oferece insights surpreendentes a partir da observação em 
primeira mão, complementares à pesquisa documental (desk 
research) 

 
 Vê o que os usuários realmente fazem ou não fazem para 
desenvolver uma compreensão profunda dos hábitos, das 
manias, dos rituais e das metas dos usuários 

 
 Não é filtrado ou interpretado pelo que outros dizem a respeito 
dos usuários ou do autorrelato dos usuários (como pesquisa de 
mercado e grupos focais) 

 
 Dá inspiração através de imagens memoráveis 



Fontes de Inspiração: IDEO method cards; Stanford d-school 
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ESSÊNCIA  INDICADORES 

Realize observações 
em primeira mão no 
próprio habitat do 
usuário para 
descobrir suas 
necessidades 

 Esteja onde os seus usuários moram, trabalham e se divertem 
−  Ex.: em um tópico de educação, visite uma escola e também verifique o lugar favorito 

dos alunos para se reunirem 
 
 Entregue-se à sua curiosidade; observe com olhos de criança. Não 

julgue. Não interprete o que está sendo observado 
 
 Perceba o que é a norma e a tendência vs. o atípico e o sinal fraco. 

Foque nos últimos 
 
 Desenvolva empatia pelo seu usuário (você só consegue apreciar e 

entender verdadeiramente o usuário se você ver através dos seus olhos, 
sentir com o seu coração). Isto é diferente de simpatia 

 
 Traga fotos consigo para tornar as suas observações vivas 

 
 Reflita sobre as suas observações, descubra e capture os insights e as 

necessidades dos usuários mais surpreendentes  

SAFARI SELVAGEM 
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Realize observações 
sobre o usuário no 
seu próprio habitat 
para ganhar empatia 
e se tornar ciente de 
suas necessidades 

  Opostos: também observe o exato oposto do que você está estudando. Ex.: ao solucionar o 
problema de excesso de disponibilidade de escritórios vagos no perímetro de Amsterdã, também 
olhe para um prédio comercial de muito sucesso com ocupação total em uma região comercial 
próspera e observe quais parecem ser os fatores de sucesso 

  Olhos de uma criança: especialmente se você estiver familiarizado com um tema, forme um par e 
faça com que a outra pessoa diga a você em voz alta tudo o que ela observar – pessoas diferentes 
perceberão coisas diferentes. A observa para B, B anota as observações de A conforme são relatadas e 
vice-versa. 

  Usuários extremos: foque nos "usuários extremos" – pessoas que são realmente experientes ou que 
são completos novatos na execução desta atividade e observe e anote como eles se comportam de 
forma diferente dos usuários normais. Ex.: em um aeroporto, observe tanto os viajantes frequentes 
quanto aqueles de primeira viagem – como eles se movimentam pelo espaço, interagem com os 
comissários de bordo, como eles fazem o check-in. Que rotinas eles desenvolvem? Que atalhos eles 
pegam? Com o que eles lutam? 

  Soluções alternativas: observe e busque por atalhos e soluções paliativas (“gambiarras”, soluções 
alternativas) que os usuários adotaram para fazer algo que seria difícil ou inconveniente. Isso contém 
pistas valiosas para a inovação – às vezes os usuários criaram uma nova maneira de fazer as coisas 
que aponta para uma necessidade clara ou uma versão rudimentar de uma possível ideia inovadora. 
Ex.: uma filha verificou com a sua mãe (de mais de 60 anos) se ela estava incomodada com o 
anúncio na página do Google na margem direita da página. A mãe disse que não vivenciou esse 
problema e, então, ela mostrou como cobriu o lado direito da tela do computador com um pedaço 
de papelão. 

ESSÊNCIA  INDICADORES  

SAFARI SELVAGEM 



Crédito: NHS Trust dos Hospitais da Universidade St Helier e Epsom 

CALCE OS SAPATOS 
 

ENTENDA PROFUNDAMENTE O USUÁRIO 
SENDO O USUÁRIO POR UM TEMPO 

THNK 
INNOVATION 

FLOW 
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CALCE OS SAPATOS 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 

Eu quero sentir o que  
o usuário sente,  

ver o que o usuário vê 

Eu preciso entender 
profundamente os  

pontos de dor  
do usuário 

 Mergulha no mesmo contexto e faz o que o usuário 
normalmente faz 

 Desenvolve um entendimento profundo das frustrações, 
prazeres, crenças e aspirações do usuário 

 Dá uma intuição informada a partir de uma experiência 
encarnada, é complementar às observações 

 É uma informação em primeira mão, então não pode ser filtrada 
ou interpretada pelo que outros dizem a respeito dos usuários ou 
do autorrelato dos usuários (como pesquisa de mercado e 
grupos de foco) 
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CALCE OS SAPATOS 

Fontes de Inspiração: IDEO method cards; Stanford d-school 

Entenda 
profundamente o 
usuário tornando-se 
o usuário 
 

 Faça o que os seus usuários fazem, utilize atributos para se tornar uma 
versão mais realista do seu usuário 
−  Ex.: para melhorar a experiência do hospital, torne-se um paciente, deite em uma 

cama do hospital, sente na área de espera 
−  Ex.: para entender um usuário com problemas de visão, utilize óculos com lentes 

engorduradas 
 

 Tire fotos do que você enfrentar, concentre o foco tanto nas frustrações 
quanto nos momentos de prazer 

 
 Desenvolva empatia pelo seu usuário (você só consegue apreciar e 

entender realmente o usuário se você enxergar através dos seus olhos, 
sentir com o seu coração). 

 
 Reflita sobre as suas observações, descubra e capture os insights mais 

surpreendentes e as necessidades dos usuários 

ESSÊNCIA  INDICADORES 



ENTREVISTA COM  
USUÁRIOS 
 

CONQUISTE A CONFIANÇA DOS USUÁRIOS 
PARA DESCOBRIR NECESSIDADES 
OCULTAS 

THNK 
INNOVATION 

FLOW 



ENTREVISTAS COM USUÁRIOS 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 

Eu quero saber como o 
usuário se sente 

Eu preciso entender os 
motivos subjacentes  

dos usuários 

Eu quero saber o que 
mais o usuário tem  

a dizer sobre isso 

 Te ajuda a se familiarizar com o tópico a partir do ponto de vista 
do usuário 

 Permite que você se aproxime das experiências,  problemas e 
questões do usuário 

 Te dá a oportunidade de escutar o fundamento lógico, 
motivações, necessidades e preocupações subjacentes do 
usuário 
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ENTREVISTAS COM USUÁRIOS 

Conquiste a 
confiança do usuário 
para, juntos, 
explorarem e 
articularem suas 
necessidades 

  Liste todos os pressupostos e hipóteses que você tenha a respeito do tema do 
entrevistado, para que você possa “estacioná-los” em algum canto antes da 
entrevista 

  Explique a sua intenção; seja honesto e transparente 

  Faça perguntas poderosas, pois elas tendem a ser mais abertas (em oposição a 
questões fechadas) 
−  Ex.: ao entrevistar um banqueiro durante a Crise Financeira, não pergunte "como a 

crise financeira impacta você" – ao invés disso, pergunte: "que possíveis crises 
surgem na sua vida?" (a resposta pode te surpreender se ele disser: "uma crise 
moral") 

  Atenha-se à “pessoa inteira": ouça as palavras, mais tão importante quanto isso, 
registre a linguagem corporal, as emoções e as entrelinhas 
  Conquiste confiança levando o usuário a sério, reconhecendo as emoções e 

postergando o julgamento. Não simpatize– isso vai enviesar os resultados da 
entrevista 

  Faça várias perguntas com POR QUE consecutivamente para descobrir o 
fundamento lógico, as crenças e os pontos de dor subjacentes 
  Capture as necessidades mais interessantes do usuário 

ESSÊNCIA  INDICADORES 
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Questões fechadas que 
tipicamente geram respostas 

sim/não 

Questões abertas que começam 
com por que, como 

Questões baseadas em fatos que 
buscam dizer o que as pessoas 

pensam ou fazem 

Questões baseadas em emoções  
que buscam traduzir como as 

pessoas se sentem 

Problemas/questões 
direcionados ao passado que 

focam no que aconteceu	
 

ENTREVISTAS COM USUÁRIOS: QUESTÕES PODEROSAS 

DOMINANDO A FERRAMENTA 

Questões direcionadas ao futuro ou 
 a soluções que traduzem o que seria 

possível no futuro ou o que já  
funcionou no passado 

41 



FORCE FIELDS 
 

ANALISE A DINÂMICA DO ECOSSISTEMA 
PARA DESCOBRIR NOVOS INSIGHTS 

THNK 
INNOVATION 

FLOW 
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FORCE FIELDS 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 

Eu quero me afastar  
para enxergar o  

contexto mas amplo 

Eu quero uma 
perspectiva diferente 

Eu quero entender como 
o usuário se relaciona 

com os outros 

 Concentra-se no sistema como um todo; uma comunidade 
dentro de um ambiente que consiste em pessoas e objetos 
interagentes, inter-relacionados e interdependentes 

 Considera as trocas de valores, os conflitos e o comportamento 
emergente que afeta o sistema inteiro 

 Revela pistas importantes a respeito da motivação, das intenções, 
necessidades, bem como das vulnerabilidades e oportunidades 



FORCE FIELDS 

Analise a dinâmica 
do ecossistema para 
descobrir novos 
insights 

  Identifique, mapeie e rotule o usuário e o papel que ele(a) desempenha no 
sistema 
−  Ex.: um comprador (o usuário), proprietário de loja, fornecedor, vizinho, partes 

interessadas (stakeholders) 

  Decida a respeito das fronteiras do sistema 
−  Ex.: considere se a fronteira é estabelecida em torno da loja ou se ela se estende além 

da loja para incluir o relacionamento fornecedor – loja 

  Identifique, mapeie e rotule com cores diferentes as trocas de valor material e 
imaterial entre usuário e partes interessadas 
−  Ex. material: Cliente compra mantimentos (produto) do proprietário da loja; o 

proprietário da loja recebe o dinheiro do pagamento do cliente (receita) 
−  Ex. imaterial: Cliente é alertado sobre os produtos com desconto (informação); 

cliente fornece fofocas ao proprietário da loja (informação) 

  Compreenda os padrões dinâmicos vigentes no sistema. Dê um passo para trás, 
gere e capture os insights mais surpreendentes 

 

ESSÊNCIA  INDICADORES 

Fonte de inspiração: System Map: www.servicedesigntools.org/tools/28 
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ENTREVISTAS COM 
ESPECIALISTAS 
 

INVESTIGUE E OUÇA ATENTAMENTE  
OS EXPERTS PARA ENCONTRAR 
INSIGHTS ORIGINAIS; BUSQUE A CO-
CRIAÇÃO 

THNK 
INNOVATION 

FLOW 
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ENTREVISTAS COM ESPECIALISTAS 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 

Estou curioso sobre 
"vacas sagradas"  

e sonhos 

Eu quero cocriar ideias 
com um expert 

Eu quero entender a 
maneira de pensar da 

indústria 

 Ajuda a se familiarizar rapidamente com o tópico 
 
 Podem preencher lacunas de conhecimento 

 
 Podem revelar alguma crença oculta ou não contestada  

 
 Podem transformar um especialista em um co-criador ou 
embaixador 
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ENTREVISTAS COM ESPECIALISTAS 

Investigue e ouça 
atentamente a 
especialistas por 
insights originais 

 Liberte-se de seu próprio modo de agir; desista de seus próprios 
pressupostos percebidos e reserve o seu julgamento; 
−  Apenas faça perguntas para as quais você não sabe a resposta 
 

 Envolva-se com o especialista; tenha interesse real, conecte-se. 
−  Prepare-se através da identificação de lacunas de conhecimento e perguntas 
−  Pergunte por crenças e fundamentos lógicos subjacentes 
 

 Aceite o que quer que você esteja sentindo e ouvindo 
−  Não force a adequação dentro do seu próprio enquadramento 
−  Esteja realmente aberto para escutar e internalizar surpresas 

 Avance no tópico, progrida 
−  Verifique o entendimento; extraia as implicações. Encontre oportunidades: co-crie 

com o entrevistado 
 

 Capture os insights mais surpreendentes e contraditórios 

ESSÊNCIA  INDICADORES 

Fonte de Inspiração: McKinsey & Company (SALSA) 



RETRATO DO USUÁRIO 
 
TRAGA O USUÁRIO À VIDA POR MEIO DA 
COMPOSIÇÃO DE UM PERSONAGEM SEMI-
FICCIONAL QUE INCORPORA SEUS TRAÇOS 
VITAIS 
 

THNK 
INNOVATION 

FLOW 
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RETRATO DO USUÁRIO 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 

"O usuário",  
eu quero ter o seu 

retrato realista 

Eu quero ajudar uma 
persona real 

Eu quero reunir tudo  
o que eu aprendi  
sobre o usuário 

 É uma forma concreta de sintetizar pistas dos usuários 

 Cria um entendimento comum de quem o usuário é, torna ele(a) 
explícito(a) e fácil de lembrar 

 Ajuda a equipe a se tornar pessoal a respeito do usuário, 
impulsionando-os a tornar melhor a vida de um indivíduo 
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Traga o usuário à 
vida compondo uma 
persona fictícia que 
incorpora traços 
interessantes do 
usuário 

  Construa um usuário interessante que você quer ajudar. Escolha um usuário 
extremo, se entendermos seus problemas e necessidades, isso provavelmente se 
aplicará também aos usuários regulares 

 
  Dê ao usuário um nome, um histórico sócio-demográfico, imagem e adicione 

uma "história anterior" com características específicas do trabalho anterior de 
Sensing 
−  Ex.: Hermann - 34, casado, com 2 filhos; Hermann viaja muito pelo seu trabalho, mas esta é 

a primeira vez que ele visita Amsterdã com sua família. Ele tem apenas um fim de semana na 
cidade e quer ver muitas coisas, portanto está constantemente com pressa. Ele não fala a 
língua, mas quer agir como um local e andar de bicicleta em vez de utilizar táxis. Ele é muito 
consciente do seu impacto na sustentabilidade 

 
  Descreva os objetivos e as frustrações para este usuário 
−  Ex.: Ele quer ver todas as atrações turísticas em Amsterdã em um dia; quer ficar em um hotel 

ecológico; quer ter um gosto verdadeiramente local da cidade. O tempo é muito curto; o 
centro da cidade é muito lotado; andar de bicicleta em Amsterdã parece inseguro para seus 
filhos; os moradores o tratam como um turista 

 
  Capture as necessidades e os insights do usuário em uma tela ou flipchart 

ESSÊNCIA  INDICADORES 

Fonte de Inspiração: IDEO method cards; Stanford d-school 

RETRATO DOS USUÁRIOS 



Crédito: Matthew Blackett em spacing.ca 

JORNADA DO 
USUÁRIO 
 

DISSEQUE A EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO 
PARA INSIGHTS E NECESSIDADES DO 
USUÁRIO 

THNK 
INNOVATION 

FLOW 
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JORNADA DO USUÁRIO 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVOS 

Eu quero que o  
usuário fique em uma 

situação melhor 

Eu quero entender  
os altos e baixos  

do usuário 

 Descreve como um usuário se movimenta através do tempo e 
espaço e o que ele vivencia ao longo do caminho 

 Coloque o holofote sobre o que o usuário está tentando alcançar 

 Identifica interações, objetos e informações utilizadas, 
frustrações, oportunidades e necessidades (não articuladas) 
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JORNADA DO USUÁRIO 

Analise a experiência 
do usuário em busca 
de necessidades do 
usuário e insights 

  Selecione o usuário cuja jornada você quer entender; idealmente, primeiro "acompanhe" 
o usuário em suas rotinas da vida real 
−  Ex.: viagens de avião: o viajante em negócios - segui-lo de perto durante um dia de viagem 
  Traçar uma linha de tempo horizontal do começo ao fim com as atividades 

realizadas. Estenda o início e o final além de onde a maioria das pessoas acreditam 
que ele começa ou termina 
−  Ex.: reserva a sua passagem - faz check-in online - faz as malas - corrida de táxi - faz check-in das 

malas - passa pela alfândega 
  Para cada atividade, adicione: lugares visitados; interações com as pessoas; principais 

objetos utilizados; informações trocadas. 
−  Ex.: para fazer o check-in de suas malas: balcão do check-in; comissário de bordo no solo; mala, 

passaporte; etiqueta para retirada de bagagem, cartão de embarque, número do portão 
  Interprete qual é a real intenção do usuário com cada atividade, articule isso 
−  Ex.: evitar qualquer aborrecimento, minimizar o tempo de espera 
  Descreva os altos e baixos do usuário, interprete quais são as deficiências para cada 

atividade 
−  Ex.: sofrimentos: a fila da alfândega na chegada; sua mala saindo por último, apesar da etiqueta 

de prioridade; felicidade: as bebidas gratuitas no salão; a fila prioritária no embarque 
  Procure e capture as necessidades mais imprescindíveis do usuário (muitas vezes 

encontradas na "intenção real", resultando em um ponto problemático) 

ESSÊNCIA  INDICADORES 

Fonte de Inspiração: Ferramentas de Design de 
Serviços 



MAPA DE EMPATIA 
 

EXTRAIA DO USUÁRIO SUAS PALAVRAS, 
AÇÕES, PENSAMENTOS E SENTIMENTOS 
PARA COMPREENDER PLENAMENTE 
SUAS NECESSIDADES  

THNK 
INNOVATION 

FLOW 
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Quero articular o que 
permaneceu não dito 

Eu quero entrar no 
coração e na mente 

do usuário 

 Ajuda a sintetizar as pistas dos usuários 

 Permite identificar uma desconexão entre o que é dito e feito 

 Explora a intenção e os motivadores por trás do que os usuários 
têm dito e feito 

 

MAPA DE EMPATIA 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 



56 

Extraia do usuário 
suas palavras, ações, 
pensamentos e 
sentimentos para 
compreender 
plenamente as 
necessidades do 
usuário 

  Crie um canvas com quatro quadrantes: Dizer, Fazer, Pensar, Sentir 
 
  Colete citações e observações e preencha os quadrantes Dizer e Fazer 
−  Ex.: Dizer: "Eu quero usar meu iPad na sala de aula"; "Eu esqueci meus livros” 
−  Ex.: Fazer: as crianças representam uma defesa coordenada em tempo real no seu 

Playstation a partir do seu "acampamento base", usando fones de ouvido 
habilitados para Internet (texto original: kids play out a real-time coordinated 
defense on their Playstation of their “base camp” using internet-enabled headsets) 

 
  Interprete o que o usuário pode estar pensando ou sentindo com base no 

que ele(a) disse e fez 
−  Ex.: Pensar: Minha escola não é legal; os jogos online são muito divertidos 
−  Ex.: Sentir: Frustrado na escola; empoderado quando participa de jogos online 
 
  Procure e capture as necessidades do usuário e os insights mais 

surpreendentes, contraditórios e intrigantes 
−  Ex.: Insight: o mundo digital privado do aluno, ambiente da escola analógica; 

Necessidade do usuário: acesso digital e conectado para materiais escolares e 
horários 

Fonte de Inspiração: IDEO method cards; Stanford d-school 

ESSÊNCIA  INDICADORES 

MAPA DE EMPATIA 



Interface Homem de Ferro por Jayse Hansen 

TECNOLOGIAS 
EMERGENTES 
 

FAÇA UMA VARREDURA NO FUTURO DA 
TECNOLOGIA EM BUSCA DE INSPIRAÇÃO 
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INNOVATION 

FLOW 
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Eu quero ver onde a 
alta tecnologia  
nos conduzirá 

Quero “escanear”  
o futuro 

 Destaca tecnologias de grande impacto (ex.: nanotecnologia, 
biotecnologia, internet, tecnologia limpa, TI, IA, robótica e 
neurociência) 

 Identifica como estas novas tecnologias podem ter impacto na 
sua área de exploração no curto prazo 

 Demonstra como a inovação pode acontecer quando as 
tecnologias anteriormente não relacionadas juntam-se para servir 
às necessidades dos usuários (muitas vezes não articuladas) 

 

 

TECNOLOGIAS EMERGENTES 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 
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Faça uma varredura 
no futuro da 
tecnologia em busca 
de inspiração 

  Individualmente, reveja as tecnologias emergentes do banco de dados/
cartões de “Envisioning” e selecione algumas que intrigam você, onde você 
sente uma faísca 
  Como uma equipe, discuta as tecnologias emergentes selecionadas e 

cheguem a um acordo a respeito de algumas que podem ser possíveis 
componentes de uma solução futura 
−  Ex.: sensores biométricos, moedas virtuais, robótica de enxame, drones 

  Para cada tecnologia emergente selecionada, vincule-a a uma necessidade 
imprescindível do seu usuário e veja se há uma correspondência 
−  Ex.: Sobre o tópico de Mobilidade Urbana, parece que a robótica de enxame 

[uma tecnologia emergente] poderia ajudar nosso usuário a se movimentar 
com segurança no tráfego da hora do rush [uma necessidade imprescindível 
do usuário] 

  Para cada tecnologia emergente selecionada que tenha uma boa 
correspondência com uma necessidade de um usuário importante, 
adicione-a ao "estacionamento de ideias" da sua tela ou flipchart 

Fonte de inspiração: Envisioning (http://envisioning.io) 

ESSÊNCIA  INDICADORES 

TECNOLOGIAS EMERGENTES 



REFRAMING 
 

SUBVERTA A SABEDORIA CONVENCIONAL 
PARA DESCOBRIR NOVAS POSSIBILIDADES 
 
WWW.REFRAME.THNK.ORG 

 

THNK 
INNOVATION 

FLOW 
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REFRAMING 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 

Eu preciso efetuar uma 
mudança disruptiva 

Eu preciso pensar de 
forma diferente 

 Te ajuda a expor a sabedoria convencional que barra o progresso 

 Explora a incapacidade dos outros de pensar de forma diferente; 
o pensador divergente vê novas direções onde os outros estão 
cegos pela lógica dominante, ainda incontestada 

 Treina o seu pensamento para olhar para os problemas por 
meios novos e inesperados, para abrir novos espaços de solução 
para novas ideias 

Quero desarmar  
os céticos 
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Derrube a sabedoria 
convencional para 
descobrir novas 
possibilidades 

  Formule e escolha uma Crença Central  (Core Belief) firmemente defendida – uma 
vaca sagrada, um obstáculo, um clichê; coloque-a no centro 
−  Ex.: Maurício é um pequena e insignificante ilha no Oceano Índico 
 
  Identifique as Crenças de Apoio (SB – Supporting Beliefs) - por que as pessoas 

acreditam nisso? Escolha as 4 SBs mais intrigantes e coloque-as nos cantos 
−  Ex.: Superfície pequena (2.000 km2); a ilha principal está  “afundando"; longe de tudo 

  Derrube cada SB: crie 4-5 opostos para cada SB. Primeiro comece com o oposto 
gramatical; em seguida, brinque com as palavras para fazer variações; finalmente, torne-o 
extremo. Lógica não é necessária! 
−  Ex.: Superfície  pequena – abundância de água; longe de tudo - no caminho de todo transporte 

marítimo; PIB pequeno – alto potencial econômico 

  Escolha o melhor oposto para cada SB derrubada. Agora imagine uma Crença Central 
re-enquadrada que descreve um mundo no qual todas as 4 SBs selecionadas opostas 
sejam verdadeiras - "e se ..."? 
−  Ex.: Maurício é o maior estado oceânico do mundo 

  Use o resultado para envergar um novo espaço de solução para o seu problema. 
 

Fontes de Inspiração: Reframing, the Art of Thinking Differently, por Karim Benammar (2013) 

ESSÊNCIA  INDICADORES 

REFRAMING 
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Derrube a sabedoria 
convencional para 
descobrir novas 
possibilidades 

  Como inspiração para a etapa 1, pergunte: "O que as pessoas nunca diriam 
sobre .... (tópico desafiador). Por que não? ", A resposta a esta segunda questão é 
uma boa crença central 

 
  Cuidado ao assumir uma crença central "Eu amo minha esposa" na etapa 1 - Esta 

é difícil de re-enquadrar; utilize uma crença central negativa em vez de uma 
positiva - algo que impede o descobrimento de novas ideias 

 
  Na etapa 3, force-se a ficar radical e extremo após ter formulado primeiro o exato 

oposto gramatical. 
−  Ao gerar opostos, sua mente é sua inimiga. Ela irá restringir a imaginação e empurrar para o 

realismo. Force-se a anotar extremos opostos. Se você sentir que sua caneta está hesitante 
em anotar algo, é nesse momento que você está saindo da zona de conforto. – anote-a de 
qualquer maneira!!! 

−  Force-se a pensar em algo que seja realmente ridiculamente extremo. Se isso fizer você rir, 
você está no caminho certo ! Tendo ampliado seus limites, fica mais fácil de formular 
crenças opostas que não sejam necessariamente lógicas 

  No final da etapa 3, selecione as crenças subvertidas mais interessantes ou 
ousadas (não as mais lógicas ou viáveis) 

 
  Na Etapa 4, você não deve escrever o exato oposto da crença central. Precisa ser 

algo novo – uma reviravolta sobre a situação anterior. Essa não precisa incorporar 
todas as 4 crenças de apoio derrubadas, 2 ou 3 já está bom. 

 DOMÍNIO DA FERRAMENTA 

REFRAMING 



GARIMPANDO OURO 
 

FILTRE TODAS AS PISTAS DO SENSING PARA 
EMERGIR UMA MÃO CHEIA DE INSIGHTS 
MATADORES E NECESSIDADES URGENTES 
DO USUÁRIO 

THNK 
INNOVATION 

FLOW 
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GARIMPANDO OURO 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 

Eu preciso obter a 
essência do meu  

trabalho de Sensing 

Eu quero ter uma 
visão geral 

  Cercado por muitos, muitos insights e necessidades, você vai precisar de um 
mecanismo para filtrar as necessidades e os insights mais fortes. Eles 
formarão a base da sua Questão Criativa e, finalmente, você será capaz de 
rastrear a sua visão e grande ideia até essas pepitas de ouro encontradas 

 
  Necessidades emocionais das quais o usuário muitas vezes não está ciente, 

dão a você uma plataforma para criar ideias que são diferenciadas e que 
parecem como um presente para o usuário – um que o próprio nem sabia 
que queria 

  Insights não óbvios, que têm um grande e profundo impacto em muitas 
pessoas, são raízes fortes para grandes ideias crescerem em um terreno 
aberto e fértil. Você estará lá primeiro, os outros ainda não perceberam a 
oportunidade ou não tem noção de sua escala 
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GARIMPANDO OURO 
ESSÊNCIA  INDICADORES 

Filtre todas as pistas 
do Sensing para 
emergirem alguns 
insights matadores e 
necessidades 
urgentes do usuário 

  Crie uma grade de 2 x 2 para filtrar as suas necessidades; eixo horizontal 
com necessidades declaradas vs. não declaradas e eixo vertical com 
necessidades funcionais vs. emocionais 
  Coloque todas as suas necessidades de Sensing nesta grade e busque as 

necessidades realmente urgentes no quadrante superior direito. 
  Crie outra grade 2 x 2 para filtrar os seus insights; eixo horizontal com o que 

todo mundo vê vs. o que apenas nós vemos e eixo vertical com pequena 
importância vs. impacto profundo em muitas pessoas; 
  Coloque todos os seus insights de Sensing nesta grade e procure pelos 

insights verdadeiramente matadores no quadrante superior direito. 
Adicione mais um filtro: escolha os insights que realmente ressoam com a 
sua paixão e propósito 
  Capture essas necessidades urgentes e insights matadores cuidadosamente, 

este é o ouro pelo qual você tem procurado por toda a fase de Sensing 



LIGANDO OS PONTOS 
 

CLUSTERIZE AS PISTAS PARA QUE 
EMERJAM INSIGHTS MATADORES E 
NECESSIDADES URGENTES DO USUÁRIO 

THNK 
INNOVATION 

FLOW 
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LIGANDO OS PONTOS 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 

Eu quero que todos nós 
estejamos em sintonia 

Eu quero  
ver o todo 

 Identifica novas relações entre as pistas para encontrar um 
novo significado 

 Permite que novos e/ou empolgantes temas, insights e 
necessidades do usuário possam emergir 

 Cria uma visão comum do trabalho de Sensing 
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LIGANDO OS PONTOS 
ESSÊNCIA  INDICADORES 

Agrupe insights 
matadores e as 
necessidades 
urgentes do usuário 
para que possam 
emergir 

 Cerque-se de insights colhidos e de necessidades do usuário e 
imagens (coletivamente, essas são as suas "pistas") 
 Individualmente, pegue pistas que o inspiram, que criam uma 
faísca quando você as combina em um agrupamento  (faça 
agrupamentos livres, não categorias) 
 Enriqueça o agrupamento com mais pistas (copie pistas se elas se 
encaixam em mais de um agrupamento) – trabalhe em silêncio 
 Trabalhe de forma intuitiva, evite que os agrupamentos fiquem 
muito grandes, mantenha-os específicos, e dê a cada agrupamento 
um nome atraente e uma descrição vívida de um parágrafo 
 Discuta os agrupamentos com seu time e chegue a um acordo 
sobre os agrupamentos  emergentes mais intrigantes para alavancar 
a sua Questão Criativa 

Fonte de inspiração: IDEO method cards; Stanford d-school 



QUESTÃO CRIATIVA 
 

RESTRINJA, AMPLIE OU APROFUNDE O 
BRIEF ORIGINAL EM UMA QUESTÃO 
CATIVANTE QUE IMPLORA POR SER 
RESPONDIDA 

THNK 
INNOVATION 

FLOW 
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QUESTÃO CRIATIVA 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 

Eu quero um ponto  
de partida potente  

para gerar ideias 

Quero chegar ao 
verdadeiro problema  

a ser resolvido 

 Alavanca as novas descobertas de seu trabalho de Sensing 

 Ajuda a articular uma forma mais relevante de olhar para o brief 
original. Deve ser muito diferente do primeiro brief e deve 
parecer relevante para você 

 Fornece uma orientação e até mesmo pinta os contornos de um 
"espaço de solução" que vai ser o seu trampolim para gerar muitas 
ideias novas 

Eu quero subverter o  
sistema atual 
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QUESTÃO CRIATIVA 
ESSÊNCIA  INDICADORES 

Restrinja, amplie ou 
aprofunde o resumo 
original em questões 
cativantes que 
imploram para serem 
respondidas 

  Formule uma Questão Criativa (QC) para um usuário, com base em insights e 
necessidades do usuário intrigantes. Use esta fórmula: Como podemos [Verbo de 
Ação] para um [Usuário] com [Necessidade], dado que eles [Insight] 
−  Ex.: Como podemos criar uma melhor experiência de ressonância magnética para as crianças que 

precisam ser confortadas, uma vez que elas começam a ter medo já em casa antes de visitar o hospital 
  Tenha como objetivo ”oferecer um bolo e também comê-lo”: encontre o nível certo de 

tensão ou paradoxo para a QC estimular sua criatividade 
−  Ex.: Como podemos criar para as crianças uma experiência melhor pré e dentro do hospital para  

uma ressonância magnética que eles vão curtir 
  Tome uma atitude irracional para estimular a inovação radical ao invés da incremental 
−  Ex.: Como podemos dar às crianças a melhor experiência hospitalar de ressonância magnética, que 

eles vão amar! 
  Escolha o nível certo de abstração para a QC: não vá longe demais, não exagere. 

Pergunte "o que" se for abstrato demais, pergunte "por que" se for concreto demais 
−  Muito abstrato: Como podemos reprojetar o hospital? 
−  Muito concreto: Como podemos melhorar a posição deitada na máquina de ressonância 

magnética? 
−  Na medida: Como podemos reprojetar a experiência de ressonância magnética para ser agradável 
  Certifique-se de não incluir uma solução na QC, 
−  Ex.: Como podemos escrever no espaço? é melhor do que Como podemos fazer uma caneta 

funcionar em gravidade zero? 
 

Fonte de inspiração:  IDEO method cards; Stanford d-school 



CRIE NOVOS CONCEITOS (IDEAÇÃO); DESENVOLVA, AGRUPE 
E SELECIONE DIFERENTES IDEIAS PARA POTENCIAIS 
GRANDES SOLUÇÕES 

  Sonhar visões e desenhar ideias 

  Pensamento lateral e lógico 

  Criatividade individual e coletiva 

  Ideias espontâneas e amadurecidas lentamente 

  Ideias existentes e ideias novas 

VISIONING 
Você consegue imaginar um futuro melhor? 
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THNK 
INNOVATION 

FLOW 
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  … é uma iteração contínua entre pensamento divergente e convergente com o objetivo de encontrar uma solução criativa. O 
pensamento divergente envolve métodos criativos para gerar múltiplas respostas para uma determinada pergunta. Os temas-chave que 
representam o pensamento divergente são ampliação do espaço da solução, busca de alternativas, foco na quantidade de ideias, 
protelação de julgamento, diálogo, desapego, introduzir o caos, seguir a intuição. O pensamento lateral ajuda a “dar um arranque” na 
mente para um processo mental que impulsiona novas ideias que não poderiam ser geradas a partir de um pensamento mais 
convencional, lógico. 

 
  O pensamento convergente envolve a busca de uma solução única e correta para um problema. As palavras-chave incluem: foco, 

seleção, qualidade, escolhas, discussão, hipótese, aderência, introduzir estruturas, seguir a lógica... 

  O VISIONING começa com uma Questão Criativa empolgante, na qual o brief original tenha sido redefinido pela equipe. Ela “pinta” 
um espaço de solução e implora por uma visão, um conceito e ideias concretas para fazê-la viver. 

  Inicialmente, a equipe deverá divergir e gerar  múltiplas ideias por meio de abordagens como pensamento lateral, analogias, associações 
aleatórias, ampliações e re-enquadramentos (reframes). Depois, o time começa a combinar ideias com alguns conceitos. Finalmente, 
eles aplicam um raciocínio mais lógico e avaliam os conceitos sobre o possível impacto e a facilidade de implementação. Isso leva a 
quatro categorias: Despretensão (Low Hanging Fruit), Estrelas Brilhantes (Bright Stars),  Ô Louco! (Wild Cards) e Não se Dê o 
Trabalho (Don’t Bother). A partir dessas categorias, eles fazem uma seleção de conceitos para serem posteriormente testados e 
aperfeiçoados na fase PROTOTYPING 

A ARTE DO VISIONING 
INTRODUÇÃO 
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INTRODUÇÃO 

DIVERGENTE HORA DE COMEÇAR MUITAS FAÍSCAS VÁ MAIS ALÉM FORA DA 
IN(SPIRAÇÃO) 

FORÇA ALEATÓRIA �� ��

NEUE 
KOMBINATIONEN 

�� �� ��

IDEA JACKPOT �� ��

ANALOGIAS 
PARA 
INSPIRAÇÃO 

�� ��

BACKCASTING �� ��

REFRAMING �� ��
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  CONVERGENTE   FILTRE AS  
  PEPITAS 

  SENSO DE  
  DIREÇÃO 

   PÉS NO CHÃO  DOUBLECHECK  FAÇA A  
 IDEIA PEGAR 

ESTRELAS BRILHANTES 
E SISTEMAS SOLARES 

�� ��

EXPLIQUE A VISÃO ��

PONTOS CEGOS ��

SHOW ME THE MONEY ��

ARTICULANDO O 
CONCEITO 

��

PITCH DE ELEVADOR �� ��

EMOCIONANDO O 
CONCEITO 

��

VISUALIZANDO O 
CONCEITO 

�� ��

LANÇA-CHAMAS ��

TOUCHDOWN �� ��

INTRODUÇÃO 



BACKCASTING 
 

LEVE SUA IMAGINAÇÃO PARA ALÉM DO 
HORIZONTE DE HOJE PARA TER NOVAS 
IDEIAS 

THNK 
INNOVATION 

FLOW 
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BACKCASTING 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 

Preciso de um 
ponto de mira 

Preciso pensar grande  
e mais além 

 Considera o maior potencial de futuros distantes para o 
desenvolvimento de ideias atuais 

 
 Alavanca os poderes imaginativos sem limites dos criadores de 
ficção científica 

 
 Proporciona uma destinação cativante, um ponto no horizonte 
que merece ser alcançado 

 
 Inspira, tem o poder de ser animador e encoraja a criação de 
novas realidades e experiências 

 
 



Leva a sua 
imaginação para além 
do horizonte de hoje 
para encontrar ideias 
novas 
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BACKCASTING 
ESSÊNCIA  INDICADORES 

  Escreva uma história envolvente, do gênero da ficção científica, sobre “um dia na vida 
do seu usuário’”–  o que o mundo se parece quando a sua QC foi solucionada de uma 
forma extraordinariamente satisfatória. Use tecnologias emergentes para dar asas à sua 
imaginação 
─  Exemplo: Como Podemos fazer os pacientes que sofreram lesões se recuperarem ficando ainda 

mais fortes – escreva a história de um dia em que o seu usuário perde uma mão e, dentro de 24 
horas, recebe uma mão nova e mais forte através de uma combinação de impressão de órgãos em 
3D e técnicas exoesqueléticas 

  Compartilhe e tenha uma conversa de equipe para descobrir os temas comuns que 
inspiram e energizam todo o time 

 
  Descreva como o seu usuário prospera neste mundo ideal imaginado, escrevendo em 

grupo um relato sobre isso em uma matéria de capa ricamente ilustrada para ser 
publicada na Time Magazine no futuro. Descreva o estado de sucesso do usuário neste 
ano futuro como um fato, adicione detalhes interessantes, especificidades e cores. 
Inclua os seguintes elementos: Título da História; Manchete; Quadros Explicativos; 
Heróis; Citações; Imagens. 

 
  Resuma toda a visão futura em uma manchete compartilhada que crie clareza, 

entusiasmo e comprometimento 



RASCUNHO 
CEREBRAL 
 

COLOQUE A PRIMEIRA ENXURRADA DE 
IDEIAS NO PAPEL, RABISCANDO-AS 
RAPIDAMENTE EM SILÊNCIO 

THNK 
INNOVATION 

FLOW 
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BRAIN SKETCHING 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 

Quero pensar 
sozinho! 

Quero começar a 
ter ideias novas 

 Cria tempo e espaço para que pessoas introvertidas coloquem 
suas ideias no papel sem serem interrompidas durante o seu 
raciocínio 

 Alavanca o fato de que a parte mais criativa do cérebro está 
intimamente associada com o pensamento imagético em vez 
do verbal 

 
 Reconhece que as pessoas criam mais ideias quando estão 
trabalhando individualmente do que em grupo 

 Faz as primeiras ideias saírem da sua cabeça, embora essas 
geralmente não sejam as melhores ideias 
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Coloque a primeira 
enxurrada de ideias 
no papel, rabiscando-
as rapidamente em 
silêncio 

BRAIN SKETCHING 
ESSÊNCIA  INDICADORES 

 Considere sua Questão Criativa para a qual você quer gerar ideias 

 Pegue uma caneta e um papel e faça individualmente um esboço 
rápido de 6 ideias; 3 ideias normais e 3 ideias malucas 

 Quando necessário, use palavras para esclarecer as ideias para os 
outros 

 Use de 5 a 10 minutos para fazer o esboço 

 Compartilhe suas ideias com seu time e as desenvolvam 
conjuntamente ou transformem-nas em novas ideias 



NEUE 
KOMBINATIONEN 
 

USE OS “BUILDING BLOCKS” DE START-
UPS DE PONTA PARA GERAR NOVOS 
CONCEITOS/IDEIAS 
 
WWW.NK.THNK.ORG 

THNK 
INNOVATION 

FLOW 
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NEUE KOMBINATIONEN 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 

Estou procurando 
inspiração em  

empresas inovadoras 

Estou procurando por 
novas combinações de 

ideias poderosas 

 Reconhece que novas ideias são frequentemente ideias de 
sucesso em um contexto aplicadas a um novo contexto 

 Usa estratégias codificadas e blocos de composição (building 
blocks) utilizados por start-ups de ponta para inspirar novos 
conceitos/ideias 

 



Fonte de Inspiração: Matt Daniels - www.mdaniels.com/digital-mimicry-and-lateral-thinking 
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NEUE KOMBINATIONEN 

Use os blocos de 
composição de  
start-ups de ponta 
para gerar novos 
conceitos/ideias 

 Trabalhe com a Questão Criativa da equipe e com os blocos de 'Neue 
Kombinationen' fornecidos 

 Pegue sua Questão Criativa e combine de 2 a 3 elementos dos blocos 
para chegar a conceitos promissores 

−  Exemplo: Como Podemos aumentar a segurança nas ruas combinando 
[mecânica de games] x [personalização] 

  Individualmente e de forma silenciosa, tire 5 minutos para desenhar ou 
escrever 5 ideias de como solucionar a sua QC com os ‘blocos de 
composição’ selecionados 

 
 Discuta, melhore e registre todas as ideias 

ESSÊNCIA  INDICADORES 



FUNÇÕES 
 

 Acessar  
 Agregar  
 Transmitir 
(broadcast) 
   Capturar  
 Categorizar  
 Colaborar  
 Comunicar 
   Comparar  
 Conectar  
 Curar (curate) 
 Descobrir 
 Encontrar  
 Seguir  
 Inspirar  
 Instruir 

CARACTERÍSTICAS 
 
  Algoritmos  
  Big Data  
  Cadeias (blockchain) 
  Computação na 

Nuvem  
  Comunidades 

Crowdsourcing  
  Inventário em 

Excesso 
  Filtragem 
 Mecânica de Games 

Geolocalizado 
  Inteligente 
  Local 
  Aprendizagem 

Mecanizada  
 Mercado 

(marketplace) 
 Móvel 

  Transparecer 
 Medir 
 Monitorar  
 Motivar  
 Organizar  
  Personalizar  
  Planejar  
  Recomendar  
  Revisar  
  Pesquisar 
  Sequenciar Genes 
  Compartilhar  
  Compreender  
  Visualizar 

  Trabalho em Rede  
  Tempo Real  
  Ritmo Próprio  
  Streaming 
  Sincronização  
 Marcação 

(tagging) 
  Rastreamento  
  Vídeos 

86 

SAMPLE OUTPUT 

NEUE KOMBINATIONEN 



ANALOGIAS PARA 
INSPIRAÇÃO 
 

GERE IDEIAS NOVAS INSPIRADAS PELA 
VISUALIZAÇÃO DO TÓPICO A PARTIR DE 
UMA LENTE DIFERENTE, PORÉM 
FAMILIAR 

THNK 
INNOVATION 

FLOW 
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ANALOGIAS PARA INSPIRAÇÃO 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 

Quero dar um 
impulso na inspiração 

Estou precisando 
de ideias frescas 

 Muda a lente para levar o assunto a um contexto novo, mas 
também familiar 

 
 É provocativo, facilita saltos não convencionais e acolhe ideias 
que parecem estar claramente erradas 

 
 Usa o pensamento lateral (lado direito do cérebro) para gerar 
ideias, dá uma ‘folga’ para o pensamento lógico com suas 
etapas sequenciais 



Fonte de Inspiração: M.Michalko: Tinkertoys (2006); Edward de Bono: Lateral Thinking (1990) 
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ANALOGIAS PARA INSPIRAÇÃO 

Gere ideias frescas 
inspiradas pela 
visualização do 
tópico a partir de uma 
lente diferente, 
porém familiar 

  Considere a Questão Criativa para a qual você quer gerar ideias 
−  Reduzir o barulho que o trem-bala faz ao sair de um túnel 

  Pense em um contexto diferente,  mas familiar onde uma Questão Criativa similar 
tenha sido resolvida com sucesso (por exemplo, esportes, natureza, hobby, 
trabalho) 
−  Um engenheiro que também é um observador de pássaros percebe que o martim-pescador rompe a 

superfície da água sem criar ondulação 

  Explore esta analogia buscando os elementos que fizeram com que ela tivesse 
sucesso 
−  1: rompimento da superfície da água sem criar ondulação; 2. bico se move em alta velocidade em 

direção à água; 3. o martim-pescador tem um bico longo e afinado 

  Aplique esses elementos de sucesso à sua Questão Criativa para obter ideias novas, 
discuta e registre todas as ideias 
−  1: uma parede de ar comprimido é formada no fim do túnel; 2. o trem perfura a parede em alta 

velocidade; 3. a parte frontal do trem poderia ser feita com dimensões similares à do bico do martim-
pescador (mais longa e afinada que o normal para trens) 

ESSÊNCIA  INDICADORES 



FORÇA ALEATÓRIA 
 

FORCE UMA CONEXÃO ENTRE DUAS 
COISAS DISSIMILARES PARA OBTER 
IDEIAS ORIGINAIS 

THNK 
INNOVATION 

FLOW 



91 

FORÇA ALEATÓRIA 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 

Quero ‘enganar’ minha 
mente racional para obter 

novas perspectivas 

Eu estou precisando 
de ideias originais 

 Nossa mente é muito bem treinada para perceber padrões e 
fazer conexões óbvias. Esses padrões estabelecidos nos ajudam 
a interpretar o mundo em um piscar de olhos – mas nos 
atrapalham quando queremos ver as coisas a partir de uma 
nova lente 

 
 Provoca seu pensamento a desviar dos padrões estabelecidos 

 Une duas coisas que não têm nada em comum, assume 
perspectivas novas e gera ideias onde antes não havia nenhuma 

 Encoraja a superação do receio em relação ao pensamento 
ilógico 
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FORÇA ALEATÓRIA 

Force uma conexão 
entre duas coisas 
dissimilares para 
obter ideias originais 

  Comece com sua Questão Criativa e escolha aleatoriamente um dos random prompts 
(cartões) para disparar um novo conjunto de pensamentos 
−  Exemplo: “Como Podemos aumentar a segurança nas ruas” e “avião” 

  Pense na palavra escolhida aleatoriamente e rapidamente entre em concordância com 
o time acerca de alguns atributos-chave 
−  Exemplo: um Avião i) voa pelo ar, ii) rotas predefinidas e iii) tem piloto automático 

  Individual e silenciosamente, tire 5 minutos para desenhar ou escrever 5 ideias de 
como solucionar a sua QC aplicando os atributos-chave da palavra escolhida 
−  Exemplo: possíveis ideias a partir de (i) voa pelo ar: vigilância de helicóptero, levar seu anjo da 

guarda no ombro, sobrevoar com segurança sobre áreas perigosas, manter os cidadãos fora da área 
de perigo com helicópteros, etc. 

  Ideias sem sentido e bobas irão surgir. Anote-as e depois verifique a essência por trás 
das ideias bobas que geraram maior interesse (risos são um bom sinal!) 
−  Exemplo: a ideia do anjo da guarda se trata essencialmente de uma companhia de proteção 

personalizada, então seria possível que cada pessoa que desejasse isso pedisse que um vizinho a 
acompanhasse quando ela fosse a uma loja durante um horário tido como perigoso? 

  Concorde com o time sobre algumas ideias boas e originais e as separe 

ESSÊNCIA  INDICADORES 



IDEA JACKPOT 
 

DISPARE NOVAS IDEIAS ATRAVÉS DA 
MISTURA E COMBINAÇÃO DE 
INGREDIENTES EXISTENTES 
 
WWW.IDEAJACKPOT.THNK.ORG 

THNK 
INNOVATION 

FLOW 
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IDEA JACKPOT 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 

Quero ampliar  
a minha forma  

de pensar 

Eu estou precisando 
de ideias novas 

 Chacoalha e reorganiza os elementos da Questão Criativa para 
desafiar as respostas existentes e encontrar novas respostas 

 Explora todas as variações possíveis das partes existentes 

 Encaixa as informações existentes juntas em novos padrões 
provocativos 



95 

IDEA JACKPOT 

Dispara novas  
ideias ao misturar e 
combinar os 
ingredientes existentes 

  Pense na Questão Criativa para a qual você quer gerar ideias 
−  Por exemplo: Como Podemos tornar a educação mais envolvente para os alunos? 

  Concorde com o time sobre 5 parâmetros críticos, sem os quais a essência da sua QC 
não existiria – liste-os horizontalmente (as ‘fileiras da máquina caça-níquel’) 
−  Por exemplo, os itens críticos para a Educação são: professores, currículo, materiais didáticos, 

alunos, ambiente de aprendizagem 

  Abaixo de cada parâmetro, liste tantas variações quanto possível para aquele 
parâmetro, pelo menos 5 (sua ‘coluna da máquina caça-níquel’) 
−  Por exemplo, para professores: treinadores, pais, outros alunos, especialistas renomados, você 

mesmo 

  Faça combinações aleatórias na grade 5x5, selecionando um item de cada coluna e 
combinando-os para chegar a formas inteiramente novas 

 
  Aplique as formas combinadas à sua QC e permita que novas ideias emerjam 
−  Exemplo: “treinadores x formação de aprendizes x iPhone x alunos adultos x jogar jogos” poderia 

levar à ideia de oferecer aos alunos uma experiência de um dia dentro de empresas para treinar 
executivos a descobrir e usar aplicativos de iPhone de otimização de produtividade e a obter 
pontos para cada aplicativo instalado e usado pelo executivo 

  Discuta e capture todas as ideias 

ESSÊNCIA  INDICADORES 

Fonte de Inspiração: M.Michalko: Tinkertoys (2006); Edward de Bono: Lateral Thinking (1990) 



O QUE SUA MÃE 
FARIA? 
 

USE LENTES DIFERENTES PARA 
AMPLIAR A SUA IMAGINAÇÃO E OBTER 
IDEIAS GENUINAMENTE NOVAS 

THNK 
INNOVATION 

FLOW 
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O QUE SUA MÃE FARIA? 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 

Quero ampliar minha 
forma de pensar 

Eu preciso de ideias 
mais malucas 

 Torna divertido e fácil deixar a realidade e a lógica para trás 
para facilitar o surgimento de ideias totalmente novas 

 Amplia o espaço de solução ao criar e considerar ideias 
totalmente loucas – antes de ‘normalizá-las’ em uma ideia 
prática  

 
 Injeta uma dose saudável de diversão ao Visioning – o que 
beneficiará qualquer sessão de ideação por causa da íntima 
ligação entre humor e criatividade 
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O QUE SUA MÃE FARIA? 

Use lentes diferentes 
para ampliar a sua 
imaginação e obter 
ideias genuinamente 
novas 

  Pense na Questão Criativa para a qual você quer gerar ideias 
 
  Use perguntas prontas para responder à sua QC de diferentes formas 
−  Exemplo: “Como [sua mãe] solucionaria este problema? [Ela deixaria o pai resolver]”. 

  Leve 5 minutos por pergunta para anotar todas as ideias que vêm à sua mente, não seja 
seletivo; a equipe deve criar uma lista longa. 

 
  Tente deixá-la selvagem, louca e ridícula. Se vocês estiverem rindo, estão no caminho 

certo. Se não, continuem ‘subindo a barra’. 
 
  Faça pelo menos 4 rodadas com outras perguntas 
−  Ex.: Como uma criança solucionaria isso?; Um senhor feudal? A máfia? Que solução seria ilegal?; 

Que solução aconteceria em um conto de fadas?; Qual seria a solução da ficção científica? Como 
isso poderia ser solucionado gastando um milhão de dólares? O que o seu animal favorito faria? 

  Depois, selecione aquelas poucas ideias que possuem mais energia, isto é, aquelas que 
fizeram você(s) rir(em) mais ou as que não saíram da sua cabeça. Procure a essência 
por trás da ideia louca e a converta em uma solução mais realista para a sua QC 
−  Ex.: Catapultar seu filho para fora da cama para não se atrasar para a escola poderia se tornar uma 

“cama despertadora” que se inclina 10 graus a cada vez que o botão soneca for apertado. 

ESSÊNCIA  INDICADORES 



Warhol 1967 Marilyn Monroe 92x92 chaque 

ROUBE COMO UM 
ARTISTA 
 

COPIE AS IDEIAS QUE VOCÊ GOSTA E  
AS REFORMULE OU AS TRANSFORME 

THNK 
INNOVATION 

FLOW 
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ROUBE COMO UM ARTISTA 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 

Quero dar um 
impulso na inspiração 

Eu estou precisando 
de ideias frescas 

 Reconhece que nada é original – todo trabalho criativo é 
construído sobre as coisas que vieram antes dele 

 
 Se baseia na verdade intuitiva de que toda nova ideia é apenas 
uma combinação ou uma reformulação de uma ou mais ideias 
anteriores 

 
 Sugere que todas as ideias já ‘estão por aí’ há algum tempo em 
uma forma levemente diferente, mas não tiveram sucesso 
devido ao timing 
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Copie as ideias 
que você ama e as 
reformule ou  
as transforme 

 Um bom ladrão é um colecionador – seja seletivo, colete as ideias que você 
ama, não qualquer ideia 
−  use a Galeria de Inspiração da ferramenta Escaneando o Cenário como uma fonte 

 Um bom ladrão é um bibliotecário e um curador –  leve sempre um 
caderno e uma caneta com você, crie arquivos e pastas, scrapbook e telas 
(canvases) 
−  deixe sua coleção de ideias visível a todo o momento 

 Um bom ladrão é um fã – dê crédito à fonte 
−  não plagie ou degrade o que ou de quem você roubou 

 Um bom ladrão é um mau copiador – coloque a sua marca própria na ideia 
roubada transpondo-a para a sua própria situação 
−  suas imperfeições irão transformá-la em sua própria versão 

 
 Um bom ladrão é um chef de cozinha– crie sua própria versão misturando 

a ideia com outras ideias ou ingredientes 

ESSÊNCIA  INDICADORES 

ROUBE COMO UM ARTISTA 

Fonte de inspiração: Austin Kleon, “Steal like an Artist” 



DESIGN DA 
NATUREZA 
 

APLIQUE PRINCÍPIOS DE BIOMIMÉTICA 
PARA GERAR IDEIAS NOVAS 

THNK 
INNOVATION 

FLOW 
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DESIGN DA NATUREZA 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 

Quero ideias que 
sejam sustentáveis 

Quero começar a 
ter ideias novas 

  Aproveita a noção de que a natureza já encontrou soluções ao longo 
dos últimos 3,8 bilhões de anos para muitos problemas similares aos 
atuais 

  Emula as estratégias da natureza, testadas pelo tempo. A biomimética 
proporciona inspiração por analogia, como cola adesiva a partir de 
mexilhões, células solares feitas como folhas, extração de água da 
neblina como faz  um besouro 

  Extrai lições da natureza e aplica esses princípios de vida para modelar 
inovações 

  Inspira produtos, processos e políticas públicas – novas formas de viver 
– que são sustentáveis e adaptados à vida de longo prazo na terra 

Estou buscando 
diferentes fontes de 

inspiração 
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DESIGN DA NATUREZA 

Aplique princípios de 
design da natureza 
para gerar ideias 
novas (biomimética) 
 

  Considere todos os 20 Princípios de Vida (veja a página seguinte) e selecione um para 
aplicar à sua Questão Criativa 
−  Por exemplo: Auto-organização como um princípio é escolhida para ajudar a 

solucionar a QC: “Como podemos entregar mais pacotes com menos recursos?” 

  Pense em bons exemplos onde você vê o princípio selecionado manifestado na natureza. 
Use a internet para estudar o exemplo (por exemplo, o site AskNature.org) 
−  Exemplo: as formigas se auto-organizam para construir sua própria colônia: elas criam 

trilhas adaptáveis de feromônios para encontrar a menor rota até os alimentos. Não há 
um “despachante de formigas" central 

  Traduza os principais elementos do princípio selecionado (e o seu melhor exemplo) para a 
sua QC 
−  Ex.: quem são as formigas no seu contexto – os motoristas de caminhão? Quem são os 

alimentos no seu caso – o cliente? Quem são os feromônios no seu caso – tweets? 
Localização GPS? Qual é a rota mais curta – menos quilômetros de viagem até o 
cliente? 

  Pergunte a si mesmo como as estratégias da natureza ajudariam a resolver a sua QC e captar 
ideias inspiradas por essa linha de pensamento 
−  Ex.: Como os motoristas de caminhão podem encontrar rotas menores até os clientes 

com base em tweets geolocalizados em tempo real postados pelos clientes indicando 
onde eles estão durante o dia da entrega. O motorista do caminhão adapta a sua rota 
para alcançar o cliente no local em que ele esteja naquele determinado momento 

ESSÊNCIA  INDICADORES 
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DESIGN DA NATUREZA 
TEORIA 

Incorpore	a	diversidade	
Mantenha	a	integridade	
através	da	auto	renovação	
Incorpore	resiliência	
através	de		
variedade,		
redundância	e	
descentralização	

A	VIDA	CRIA	
CONDIÇÕES	
FAVORÁVEIS	
A	SI	MESMA	

Alavanque		
processos	cíclicos	
Use	materiais	e		
energia	prontamente	
disponíveis	
Use	ciclos	de	feedback	
Cul[ve	relações	
coopera[vas	

Divida	produtos	em	
componentes	benignos	
Construa	sele[vamente		
com	menos	elementos	
	
Faça	química	na	água	

 LEITURAS COMPLEMENTARES	

Use	processos	com		
baixo	gasto	energé[co	
Use	design	mul[-
funcional	
Recicle	todos	os	materiais	
Ajuste	forma	à	função	

Replique	
estratégias	que	
deram	certo	
Integre	o	
inesperado	
Reorganize	
informações	

Auto	organize-se	
Construa	“de	
baixo	para	cima”	
Combine	
componentes	
modulares	e	
“aninhados”	



ESTRELAS 
BRILHANTES E 
SISTEMAS SOLARES 
 

CLASSIFIQUE, ESCOLHA E REFORMULE 
IDEIAS PARA CHEGAR À IDEIA MAIS 
PROMISSORA E IMPACTANTE 

THNK 
INNOVATION 

FLOW 



107 

ESTRELAS BRILHANTES E SISTEMAS SOLARES 

QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 

Quero encontrar 
pepitas de ouro 

Preciso me mover 
de quantidade para 

qualidade 

 Filtra os diversos conceitos/ideias gerados e faz a separação 
entre o que serve e o que não serve 

 Fornece o conceito que tem maior probabilidade de ter 
sucesso e de criar um impacto inédito 

 
 Reformula e expande os melhores para que conceitos ainda 
mais fortes surjam 



Fonte de Inspiração: Stanford d-school 
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ESTRELAS BRILHANTES E SISTEMAS SOLARES 

Classifique, escolha e 
reformule ideias para 
chegar à ideia mais 
promissora e 
impactante 
 

 Crie uma matriz 2x2: ‘maior probabilidade de ter sucesso’ e ‘maior 
probabilidade de ter um impacto inédito’ 

 Categorias: Estrelas Brilhantes;  Ô Louco!;   Despretensão;  Não se Dê o 
Trabalho 

 Marque as suas ideias no mapa 

 Selecione a ideia mais atrativa do mapa. Você deverá achá-la na seção Estrelas 
Brilhantes ou  Ô Louco! (dependendo de quão ousado queira ser).  Esta é 
sua ideia principal 

 
 Expanda a ideia principal para uma ideia mais elaborada, analisando outras 

ideias através  das lentes da ideia principal. Apesar de essas terem sido 
inicialmente descartadas por não serem muito boas, à luz da ideia central, elas 
tornam a ideia principal maior ou melhor 
 

 

ESSÊNCIA  INDICADORES 



PONTOS CEGOS 
 

ANALISA  AS OPORTUNIDADES 
IGNORADAS DENTRO DO ESPAÇO DE 
SOLUÇÃO 

THNK 
INNOVATION 

FLOW 
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PONTOS CEGOS 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 

Estou feliz com  
o que temos 

Sinto que algo 
está faltando 

 Estimula o pensamento a fim de prevenir a estagnação no 
confortável ou no óbvio 

 Identifica os conceitos faltantes, porém novos, que podem ter 
ficado esquecidos 

 Busca meios alternativos de ajudar os usuários a entender suas 
necessidades dentro do escopo da visão estabelecida 
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Analisa as 
oportunidades 
ignoradas dentro do 
espaço de solução 
 

 Comece com a captação das ideias desenvolvidas até aqui 
−  Ex.: muitas ideias foram geradas em torno da educação em idade escolar através de 

ferramentas online 

 Articule: “em quais duas dimensões a maioria das ideias pode ser 
mapeada, e expanda as dimensões nas duas direções” 
−  Ex.: uma dimensão poderia ser faixa etária (jovem x idoso); outra dimensão poderia ser 

o formato de entrega (digital x livros) 

 Posicione as ideias existentes sobre as dimensões para cobrir os espaços 
em branco, os pontos cegos, isto é, as ideias que até agora estiveram 
faltando 
−  Por exemplo: ainda não surgiu nenhuma ideia para a educação de pessoas de mais de 

65 anos usando o celular  

 Discuta e capte todas as ideias 

ESSÊNCIA  INDICADORES 

PONTOS CEGOS 



SHOW ME THE 
MONEY 
 

EXPLORA  A VIABILIDADE ECONÔMICA E 
O IMPACTO DO CONCEITO 

THNK 
INNOVATION 

FLOW 
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SHOW ME THE MONEY 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 

Quero tanto impacto 
social quanto 

comercial 

Quero tornar o 
conceito 

financeiramente viável 

 Convida a um pensamento inicial sobre a monetização do 
produto ou serviço e o impacto social entregue aos 
beneficiários 

 Fornece diretrizes para aumentar a viabilidade econômica e o 
impacto do conceito 

 É um pré-requisito em qualquer conversa futura com 
investidores nas próximas etapas de desenvolvimento 
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SHOW ME THE MONEY 

Explora a viabilidade 
econômica e a 
proporção do 
conceito 
 

  Determine como os usuários podem tirar o maior benefício do seu conceito, que tipo de 
valor é criado para eles quando estão usando o seu conceito (V)? Ex.: valor material, valor 
imaterial e/ou impacto social 

 
  Imagine quantas pessoas pagarão por este valor (P) e quantos usuários você 

conseguiria obter (Q). Quantos beneficiários serão impactados positivamente 
(B)? 

 
  Estime o faturamento anual potencial (= P x Q) e o impacto social que você 

poderia gerar (= B x V) 
 
  Faça uma estimativa calculada sobre a fatia de mercado (M) que você poderia 

obter e estime, a partir dela, o tamanho potencial do mercado ( =[P x Q]/M ). 
Avalie o impacto de forma similar. A oportunidade parece grande o suficiente 
para buscá-la? Caso não pareça, veja como você pode vender/impactar mais 
pessoas ou conseguir um preço/valor mais alto. 

 
  Identifique os principais componentes comerciais, sociais e ambientais 

relacionados ao custo (C). Compare os custos com o faturamento e o impacto. 
Itere até que o seu faturamento e impacto seja muito maior que todos os custos 
(P x Q) + (B x V) > C). 

 
  Ele parece viável o suficiente para buscá-lo? Caso ainda não pareça, pense em 

formas inteligentes de aumentar o valor ou os benefícios recebidos ao mesmo 
tempo em que se reduz os custos 
−  Ex.: Os hotéis Formula One escolhem investir na qualidade do colchão e cortar todas as 

conveniências não essenciais, como o frigobar 

ESSÊNCIA  INDICADORES 



TRANSAÇÃO 
 
 Vendas diretas  
 Vendas indiretas 

 

Fontes de Inspiração: Conselho de Inovação; Universidade de Sankt Gallen BMI-lab 

VALORES TRANSACIONADOS 
	

  Fornecidos: 
−  Produto 
−  Serviço 
−  Experiência 
−  Direitos 
−  Mercadorias virtuais 
−  Intangíveis (ex.: Confiança, Credibilidade, 

Reputação) 

  Recebidos: 
−  Pagamento monetário 
−  Micro pagamento 
−  Moeda alternativa (ex.: Créditos, Pontos, 

Curtidas, Tweets) 
−  Contribuições por crowdsourcing 
−  Outros (Dados, “globos oculares”, etc.) 

MODELOS DE 
PAGAMENTO 
 
 Venda direta 
 Assinatura  
 Aluguel 
Pay-per-use 
 Comissão %  
 Baseado no 
desempenho 
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SHOW ME THE MONEY 

PLAYERS DO ECOSSISTEMA 

 Meu Empreendimento  
 Usuários/ Compradores  
 Parceiros  
 Fornecedores  
 Governo  
 Organizações Sem Fins 
Lucrativos 
  ... 

EXEMPLO 



Fontes de Inspiração: Conselho de Inovação; University of Sankt Gallen BMI-lab 
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SHOW ME THE MONEY 
EXEMPLO DE RESULTADO 

Refeições e 
Bagagens 

Dinheiro 

Passagem Barata 

Passageiro budget 

Tarifas do 
Bilhete 

Grandes Volumes 
Tráfego de Passageiros 

Taxas de 
Aterrisagem 

Ryan Air 

Aeroporto 
Secundário 

Espaço para 
Alugar 

Taxa de 
Aluguel 

Lojas Duty 
Free 

Grandes Volumes 

Dinheiro Produtos 

Licença 

Experiência 
de Luxo 

Marcas em Alta 
e da Moda 

Taxa de Licença 



PITCH DE ELEVADOR 
 

DESENVOLVA UM DISCURSO ATRATIVO  
PARA CHEGAR À ESSÊNCIA E LEVAR 
OUTRAS PESSOAS A ADERIREM À SUA 
IDEIA 

THNK 
INNOVATION 

FLOW 
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PITCH DE ELEVADOR 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 

Quero compartilhá-la 

Quero chegar à 
essência 

 Condensa a ideia até chegar à sua essência através de uma 
narrativa concisa  

 Intriga e faz com que outros queiram saber mais 

 Convida os outros a criarem conjuntamente e a melhorarem a 
ideia com você 

Mantém o conceito curto para engajar rapidamente   

Quero torná-la 
inesquecível 
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Desenhe um discurso 
atrativo  para chegar à 
essência e levar outras 
pessoas a aderirem à 
sua ideia 
 

  Considere os ingredientes-chave, como: visão, usuário alvo, necessidade do usuário, 
nome da ideia, categoria (de mercado), principal benefício, concorrentes, 
diferenciador único 
 
  Construa a história de modo que fique inesquecível, tente esta estrutura: [Nome da 

Ideia]… é uma …[Categorização da Ideia]… para …[Usuário Alvo e Sua 
Necessidade]… em um …[Método de Entrega] que proporciona… [Benefício] … 
−  Exemplo: a THNK é uma escola para profissionais de meia-carreira (mid-career) que buscam 

desenvolver sua liderança criativa em um curso part-time de 6 meses com 4 modúlos intensivos 
presenciais (on-campus), que os prepara para conduzir  seus próprios esforços em inovação 

  Ao compartilhá-la, sempre termine com uma pergunta que leve as pessoas a criarem 
com você. As pessoas ouvirão coisas diferentes na sua ideia daquelas que você 
imaginou, mas isso tornará a ideia mais elaborada ou diferente 
−  Ex.: Como você descreveria esta ideia com suas próprias palavras? O que você faria para fazê-la 

acontecer? 

ESSÊNCIA  INDICADORES 

PITCH DE ELEVADOR  

Fonte de Inspiração: David Gray et al.: Gamestorming (2010) 



LANÇA-CHAMAS 
 

ATEIE FOGO NA IDEIA PARA QUE ELA SE 
ELEVE 

THNK 
INNOVATION 

FLOW 
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LANÇA-CHAMAS 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 

Estou confiante 
demais 

Preciso de uma 
perspectiva exterior 

 Corrige o “pensamento de grupo” (rápido consenso) antes que 
ele aconteça 

 
 Contorna a ansiedade que a maioria das pessoas têm em 
relação ao recebimento de críticas 

 Fornece uma oportunidade de transformar feedbacks 
extremamente negativos em pontos construtivos – de forma 
divertida 

 
 Ritualiza o ato de solicitar feedback, cria espaço para que isso 
aconteça e permite encerrá-lo de forma ativa 
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LANÇA-CHAMAS 

Ateie fogo na ideia 
para que ela se 
fortaleça 
 

 Selecione pessoas de fora para atuarem como lançadores de chamas, a 
quem você explicará a sua ideia; inicialmente, faça-os apenas ouvir 

 Permita-os atear fogo quando você terminar – os lançadores de chamas 
devem destruir a sua ideia, identificar todos os seus pontos fracos (mas 
não podem fazer nenhuma crítica pessoal) 

 Vire de costas para os lançadores de chamas, escute-os sem responder 
às suas críticas, faça anotações para registrar todo o feedback. No final, 
agradeça aos lançadores de chamas 

 Compartilhe o feedback com sua equipe e aperfeiçoe a ideia de acordo 
com o que consideraram valioso 

ESSÊNCIA  INDICADORES 

Fonte de Inspiração: Cognitive Edge 



PROPOSTA DE VALOR 
 

GARANTA UMA BOA COMBINAÇÃO ENTRE 
AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO E O 
PROBLEMA ORIGINAL 

THNK 
INNOVATION 

FLOW 
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PROPOSTA DE VALOR 

Garanta uma boa 
combinação entre as 
características do 
produto e o problema 
original 

 Descreva as características essenciais do seu produto/serviço 
detalhadamente: 
− Nome do produto/serviço 
− Características: quais são os elementos-chave do conceito? 
−  Benefícios: o que há nele para o usuário? 
−  Experiência: como o usuário se sente ao usar o seu produto? 
− Diferenciador: o que torna sua  solução muito melhor que as ofertas 

similares? 

 Descreva detalhadamente o seu usuário: 
−  Retrato do usuário: quem é o usuário, alguns detalhes 
−  Problema: qual problema estamos solucionando para o usuário? 
− Necessidades: quais são as necessidades urgentes do usuário no que diz 

respeito a esse assunto? 
−  Sonho: qual é o resultado/solução ideal para o usuário? 
−  Paliativos: quais são as soluções imperfeitas que o usuário está encontrando 

no momento sem o seu produto/ solução? 

 Torne-o coeso internamente; conserte onde a combinação não estiver boa o 
suficiente 
−  Ex.: remova os benefícios que não são relevantes para as necessidades 
−  Ex.: remova as características que não possuem benefícios 

ESSÊNCIA  INDICADORES 



USUÁRIO . . . 

Problema Necessidades 

Sonho Soluções 
paliativas 

Características Benefícios 

Experiência Diferenciador 

PRODUTO/SERVIÇO: . . . 
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PROPOSTA DE VALOR 
SAMPLE OUTPUT 



ARTICULANDO O 
CONCEITO 
 

EXPLIQUE SEU CONCEITO DE FORMA 
COERENTE E PRECISA 

THNK 
INNOVATION 

FLOW 
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ARTICULANDO O CONCEITO 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 

Quero que o conceito 
se torne vivo 

Preciso pôr meus 
pés no chão 

 Expressa o conceito de forma coesa, com clareza e 
especificidade 

 Ativa a função lógica do cérebro, gera pensamentos 
sequenciais, lineares e baseados no tempo 

 Impulsiona o uso deliberado sobre as exatas palavras 
usadas, reconhece as sutis diferenças de sentido e 
interpretação para cada palavra usada 

Preciso encontrar 
inconsistências 
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ARTICULANDO O CONCEITO 

Explique seu conceito 
de forma coerente e 
precisa 

 
 Use o framework por quê/o quê/como 

 
 POR QUÊ: qual é a relevância? qual é o apelo? qual é o problema que ele 
resolve? qual é o insight/necessidade do usuário que ele atende? 

 O QUÊ: qual é a essência? qual é a visão fascinante? qual é o conceito 
inédito? quais são os principais benefícios oferecidos? 

 COMO: quais são as ideias atrativas e concretas para tornar este conceito 
realidade? qual é o mecanismo de entrega? 

 Anote com cuidado cada palavra, escolhidas, avaliadas e selecionadas 
pelo seu significado e impacto 

ESSÊNCIA  INDICADORES 



EMOCIONANDO O 
CONCEITO 
 

INVOQUE O ESPÍRITO DA SUA IDEIA PARA 
MOLDÁ-LA DEPOIS 

Bob Dylan`s Greatest Hits por Milton Glaser 

THNK 
INNOVATION 

FLOW 
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EMOCIONANDO O CONCEITO 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 

Quero “sentir” 
o conceito 

Quero usar  
meu coração,  

não minha cabeça 

 Usa o poder da intuição e do instinto para ir além do 
conhecimento 

 Estimula a imaginação e a habilidade de fazer conexões não 
convencionais 
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EMOCIONANDO O CONCEITO 

Invoque o espírito da 
ideia para moldá-la 
depois 

 Se posicione naturalmente(ground yourself )para ficar presente, considere a 
ideia que está à sua frente e olhe para ela de quatro diferentes ângulos, falando 
sobre a sua ideia na seguintes formas: 

 
  Isso é … 
─  Ex.: uma bola 

 Você é …. 
─  Ex.: meu passatempo lúdico em momentos de ócio 

 Vós sois … 
─  Ex.: o prazer da minha vida, que me dá horas de alegria 

 Eu sou … 
─  Ex.: o centro da atenção de milhares de pessoas 

 Capture novas formas de pensar na sua ideia, descreva-a usando 
palavras diferentes das que você normalmente usaria 

ESSÊNCIA  INDICADORES 



VISUALIZANDO O 
CONCEITO 
 

UMA IMAGEM VALE MAIS QUE MIL 
PALAVRAS 

THNK 
INNOVATION 
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VISUALIZANDO O CONCEITO 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 

Quero fazer  
o conceito viver 

Tenho dificuldade 
de me expressar  

com palavras 

 Ativa a função lateral do cérebro, gera pensamentos não 
sequenciais, espaciais e baseados em lugares (place-based ) 

 Organiza as informações de uma forma intuitiva e simultânea 

 Atende as pessoas que preferem processar as informações 
visualmente 
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VISUALIZANDO O CONCEITO 

Uma imagem vale 
mais que mil palavras 

 Use técnicas de Pensamento Visual para criar uma representação 
visual do seu conceito 

 Alavanque o poder das analogias para dar vida a conceitos abstratos 

 Use cores amplas e use palavras moderadamente, apenas para 
explicar as coisas 

 Evidencie três níveis: uma visão atrativa, um conceito legal e ideias 
concretas para fazer isso acontecer 

 Procure ativamente por novas ideias que você poderá “tropeçar em 
cima” a fim de enriquecer ainda mais o conceito 

ESSÊNCIA  INDICADORES 



Imagem: Woodyboater.com 

TOUCHDOWN 
 

TORNE A IDEIA CONCRETA E A “ATERRIZE” 

THNK 
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TOUCHDOWN 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 

As pessoas não 
entendem o que este 

conceito fará 

Meu conceito ainda 
está muito abstrato 

 Ajuda pessoas que pensam de maneira mais abstrata e 
conceitual a descer alguns degraus de abstração, a fim de tornar 
as ideias concretas e compreensíveis por todos 

 Mitiga o efeito ‘consenso de equipe’ – a saída mais fácil para 
membros do grupo que não estão em concordância é subir um 
nível acima em direção à abstração, onde todos os integrantes 
concordam e, assim,  evitar o conflito 

 
 Traz um equilíbrio entre “cabeça nas nuvens” e “pés no chão” 
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TOUCHDOWN 

Torne a ideia mais 
concreta e específica 

 Para a sua ideia, considere as seguintes questões – responda-as 
individualmente e depois faça a comparação entre elas: 
− Quem é o usuário primário? Quando e com qual  frequência eles 

comprarão? 
− O que os usuários comprarão? O que é isso – um produto, um serviço, um 

pacote? Como será a embalagem? Como será o cheiro/ a aparência/  
       o som/ o toque? 
− Como e onde será a produção? Quem fará a produção? Quando? 
− Como e onde será a entrega? Quem fará a entrega? Quando? 
− Como e onde será o usado? Com quem o usuário interagirá? Quem mais é 

importante? 
− Como e onde será feito o descarte? O que sobra do produto/serviço após 

ele ser utilizado? 

 Esboce em seis frames a jornada  do usuário que fica sabendo da ideia, a 
obtém, a usa e a descarta/ sai, se retira da ideia 

 

ESSÊNCIA  INDICADORES 



CONDUZA TESTES COM USUÁRIOS PARA OBTER 
FEEDBACK, COM O OBJETIVO DE MELHORAR O 
CONCEITO 

  Usuários e especialistas 

  Lúdico 

  Rudimentar e barato  

 Mostre, não fale 

  Aprendizagem, Feedback e Aprimoramento 

PROTOTYPING 
Pense com suas mãos! 
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  É quase impossível desenvolver soluções criativas para desafios complexos e fazê-lo perfeitamente, acertando logo de 
primeira. Por isso, prototipamos. 
  A prototipação consiste em fabricar rapidamente a solução concebida, e então passar por múltiplas iterações de 

fabricação e teste. O custo de fabricação deve ser baixo e o processo de fabricação e teste deve ser rápido. 
  A prototipação tem três vantagens importantes. 1. Torna o conceito tangível, tirando proveito de todos os sentidos e nos 

permitindo “pensar com as mãos”. 2. Ajuda a ver se e como os vários elementos da solução trabalham em cooperação.      
3. Força a consistência e a integralidade. Acima de tudo, a prototipação desencadeia feedbacks muito concretos e diretos 
dos usuários e especialistas. Especialmente se a prototipação for feita de forma bastante rápida e com baixo custo, é 
possível realizar múltiplas iterações e experimentos paralelos. Usada dessa forma, a prototipação rápida se torna uma 
ferramenta de descoberta para experimentação, aprendizagem e aperfeiçoamento. 
  Portanto, uma ideia “ótima” é o resultado de uma longa jornada de ideias ruins que provocaram sucessivas iterações de 

desenvolvimento de conceito. Start-ups de sucesso normalmente pivotaram (mudaram fundamentalmente o seu 
conceito) pelo menos 3 vezes. O ditado é o seguinte: “empreendedorismo é ir de fracasso em fracasso sem jamais perder 
o entusiasmo”. Na prototipação, os erros são motivos de celebração – desde que a aprendizagem com os erros seja 
entendida e, como resultado, o protótipo seja aperfeiçoado. 
  Inicialmente, os protótipos são combinações grosseiras (mash-ups) sem polimento, criadas com sucata e a baixo custo 
  No fim, os protótipos acabam se tornando mais sofisticados, se transformando em “pilotos” bem construído a fim de 

validar ou desmascarar as premissas críticas que sustentam o conceito 
  O PROTOTYPING termina com a confiança de que os usuários vão desejar o produto ou serviço designado e que você 

pode realmente produzi-lo de uma forma que gere um retorno significativo. 

A ARTE DA PROTOTIPAÇÃO 
INTRODUÇÃO 



140 

INTRODUÇÃO 

PENSE COM 
SUAS MÃOS/  
CORPO 

ENGAJE OUTRAS 
PESSOAS PARA 
OBTER FEEDBACK 

VERIFIQUE AS 
HIPÓTESES 
FUNDAMENTAIS 

 CO-CRIE TORNE 
CONCRETO               
E TANGÍVEL 

MAQUETE �� �� �� ��

ENCENAÇÃO �� �� �� ��

STORY 
BOARDING 

�� ��

TESTE DE 
PROTÓTIPO PELO 
USUÁRIO 

�� ��

PIQUENIQUE NO 
CEMITÉRIO 

�� ��

OLHE ANTES DE 
SALTAR 

�� ��



ENCENAÇÃO 
 

INTERPRETE PAPÉIS QUE TRADUZAM 
O CONCEITO PARA SOLICITAR 
FEEDBACK AOS USUÁRIOS  
A FIM DE APERFEIÇOÁ-LO 

Imagem: theotakukid.com/star-wars-subway-car/ 
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ENCENAÇÃO 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 

Eu preciso trazer o 
usuário para dentro  

do conceito 

Quero aprender 
fazendo 

 Faz o usuário ou especialista se envolver em primeira mão com 
o conceito, para solicitar feedback direto 

 Permite testes e erros com rapidez e baixo custo em um 
ambiente seguro e divertido 

 É particularmente eficaz para um conceito abstrato ou 
intangível (um serviço, uma experiência) 
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Interprete papéis  
que traduzam o 
conceito para 
solicitar feedback 
aos usuários a fim 
de aperfeiçoá-lo 

 Elabore uma cena que dê vida ao conceito; ensaie a execução de forma 
superficial 

 Crie diferentes versões para testar em paralelo as diferentes opções dentro 
do conceito que permanece em aberto 

 Entre em cena e convide os usuários para um ‘test drive’ - faça com que eles 
atuem a parte deles; solicite feedback direto enquanto eles participam – 
faça uma pausa se necessário para evitar a perda de feedbacks espontâneos 

 Solicite feedback durante e depois e registre-o na Grade 2x2 de Registro de 
Feedback: pontos positivos, pontos negativos, perguntas, ideias 

  Incorpore os feedbacks para uma versão melhorada da cena; itere algumas 
vezes para obter uma melhoria contínua 

ESSÊNCIA  INDICADORES 

Fonte de Inspiração: Cartões de método IDEO; Stanford d-school 

ENCENAÇÃO 



Image: urban75.org/blog 

MAQUETE 
 

CONSTRUA UMA REPRESENTAÇÃO FÍSICA 
SIMPLES DA IDEIA PARA OBTER 
FEEDBACK E PODER MELHORÁ-LA 
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MAQUETE 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 

Preciso de um  
modelo tangível 

Quero trabalhar 
 com minhas mãos 

 Força a ‘pensar usando as duas mãos’ e irá liberar novos sucos 
criativos 

 
 Faz o usuário/especialista se envolver com o conceito em 
primeira mão para solicitar feedback direto 

 
 Permite testes e erros com rapidez e baixo custo em um 
ambiente seguro e divertido 

Quero feedback 
direto 
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Construa uma 
representação física 
simples da ideia para 
obter feedback e 
melhoria 

  Construa rapidamente uma maquete rudimentar (quick and dirty) usando 
materiais simples, como LEGO 

  Evite modelos que pareçam muito reais. Os usuários podem pensar que se 
trata da versão final, atrapalhando o feedback 

  Crie diferentes versões para testar em paralelo às diferentes opções dentro 
do conceito que permanece em aberto 

  Deixe os usuários interagirem fisicamente com o seu protótipo. Convide-os 
a testar coisas neste “test drive”. Desapegue do(s) seu(s) protótipo(s) tanto 
fisicamente, quanto mentalmente. Não o(s) defenda. 

  Solicite feedback e registre-o na Grade 2x2 de Registro de Feedback: pontos 
positivos, pontos negativos, perguntas, ideias 

  Incorpore o feedback para uma versão melhorada; itere algumas vezes para 
obter uma melhoria contínua 

ESSÊNCIA  INDICADORES 

Fonte de Inspiração:  IDEO method cards; Stanford d-school 

MAQUETE 



STORY BOARDING 
 

RASCUNHE A EXPERIÊNCIA DO 
USUÁRIO PARA OBTER FEEDBACK E 
MELHORIA 
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STORY BOARDING 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 

Quero desenhar as 
principais passagens 

Quero deixar  
em aberto para 
interpretação 

 É eficaz para um conceito abstrato ou intangível (uma 
experiência, um serviço) 

 Ajuda a desmembrar a experiência do usuário/ serviço em 
poucos momentos que evocam a ‘verdade’ 

 Permite testes e erros com rapidez e baixo custo em um 
ambiente seguro e divertido 

Quero feedback 
direto 
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Desenhe a 
experiência do 
usuário para obter 
feedback e melhoria 

 Crie uma narrativa contando como o usuário irá experimentar o 
conceito 

 Selecione de 6 a 10  ‘momentos da verdade’, os quadros dessa 
narrativa, para desenhar nas telas 

 Instrua o usuário sobre os detalhes, pergunte a eles do que 
precisarão, o que fariam diferente em cada tela 

 Solicite feedback e registre-o na Grade 2x2 de Registro de 
Feedback: pontos positivos, pontos negativos, perguntas, ideias 

 Incorpore o feedback para uma versão melhorada; itere algumas 
vezes para obter uma melhoria contínua 

ESSÊNCIA  INDICADORES 

Fonte de Inspiração: IDEO method cards; Stanford d-school 

STORY BOARDING 



TESTE DE 
PROTÓTIPO PELO 
USUÁRIO 
 

SOLICITE FEEDBACK DE USUÁRIOS 
SOBRE UM MOCK-UP RUDIMENTAR – 
PARA ERRAR E MELHORAR 

Imagem: &e Daily Show 
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TESTE DE PROTÓTIPO PELO USUÁRIO 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 

Preciso decidir entre 
diferentes opções  
do meu conceito 

Quero aprender 
com o usuário 

 Verifica se se está fazendo a coisa certa antes de fazer certo a 
coisa  

 Permite que usuários interajam com o protótipo e deem um 
feedback mensurável 

 Ajuda a errar de forma rápida e com baixo custo, deixando mais 
tempo para uma abordagem diferente 

Quero errar de  
forma rápida e  

com baixo custo 
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Solicite feedback dos 
usuários sobre um 
mock-up rudimentar 
– para errar e 
melhorar 

 Convide os usuários para um ‘test drive’ do seu protótipo e crie um 
espaço seguro onde eles se sintam confortáveis em fornecer feedbacks 
sinceros e críticos 

 Estimule os usuários a se engajarem, a interagirem com os protótipos e, 
quando possível, usá-los de verdade. Observe como eles fazem isso e 
quais são as dificuldades que enfrentam. Pergunte-lhes como é a 
experiência, o que gostariam que fosse diferente 

 Solicite feedback e registre-o na Grade 2x2 de Registro de Feedback: 
mais, menos, perguntas, ideias 

  Interprete o feedback. Acerte quais feedbacks devem ser incorporados 
e quais devem ser desconsiderados. Aperfeiçoe o conceito com base 
nesta conversa 

 Faça outra iteração, …e outra, … e outra, … 

ESSÊNCIA  INDICADORES 

Fonte de Inspiração: IDEO method cards; Stanford d-school 

TESTE DE PROTÓTIPO PELO USUÁRIO 



PIQUENIQUE NO 
CEMITÉRIO 
 

IDENTIFIQUE OS CONCEITOS 
SIMILARES E TORNE O SEU 
DIFERENCIADO E MELHOR 
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PIQUENIQUE NO CEMITÉRIO 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 

Preciso me assegurar  
das preocupações  
das outras pessoas 

Não quero ser pego  
de surpresa por  
um concorrente 

 Assegura aos outros de que você não esteve agindo de forma 
míope, focando apenas no seu próprio conceito 

 Permite que você aprenda com conceitos similares que não 
tiveram sucesso anteriormente, e os motivos 

 Informa-o sobre possíveis concorrentes ou parceiros com 
quem você possa querer se aliar 

 Evita os comentários como “mas isso já existe” ou “já tentaram 
isso antes” que os céticos usarão contra você 

Preciso saber o que já 
foi tentado antes 



155 

Identifique conceitos 
similares e torne o seu 
diferenciado e melhor 

 Mapeie quem faz (ou fez) algo similar. Fale com especialistas, pergunte a 
usuários que sempre adotam novidades se eles já viram algo parecido? 
Faça uma pesquisa no Google com as palavras-chave que representam o 
seu conceito. 

 Se há iniciativas que falharam, entenda por que não deram certo e 
verifique se o problema pode acontecer com você também. Mude seu 
conceito, se necessário. 

 Fracassos anteriores: O que é diferente hoje que vai aumentar suas 
chances de sucesso? 

 Considere se a existência de empresas similares hoje é motivo de 
preocupação (“chegamos atrasados na festa”) ou de confirmação (“se 
eles estão nadando, a água não está tão gelada”). 

 Competidores bem-sucedidos:  Decida como você quer se posicionar 
frente a eles – você deve competir ou colaborar? Faça seu conceito mais 
distintivo ou complementar 

 

 

ESSÊNCIA  INDICADORES 

Fonte de Inspiração: IDEO method cards; Stanford d-school 

PIQUENIQUE NO CEMITÉRIO 



OLHE ANTES DE 
SALTAR 
 

REDUZA RISCOS E CONSERTE 
PONTOS FRACOS FATAIS 
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OLHE ANTES DE SALTAR 
QUANDO É NECESSÁRIO  MOTIVO 

Preciso me assegurar 
das preocupações 

 das outras pessoas 

Quero identificar, 
gerar ou romper 

pressupostos 

 Traz à tona suposições do tipo ‘tenho que acreditar’ e aquelas 
feitas durante o Visioning, e procura testá-las 

 
 Reduz o risco de conceitos disruptivos incertos e vanguardistas 
através da confirmação da validade ou plausibilidade de tais 
suposições 

 Garante que você tenha fixado os pontos fracos e identificado 
as falhas antes de entrar no mercado 

Preciso estar satisfeito 
com a viabilidade 
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OLHE ANTES DE SALTAR 

Reduza os riscos e 
conserte pontos 
fracos fatais 

  Identifique e selecione as principais hipóteses “vai ou racha” que 
embasam o conceito. Faça a seguinte pergunta a si mesmo: “O que 
precisamos acreditar sobre …[o mercado, tecnologia, normas, etc.]… 
para que este conceito tenha sucesso” 

 Faça um teste para comprovar e validar ou invalidar cada hipótese. 
Testes podem significar várias coisas, desde uma pesquisa na internet a 
entrevistas com especialistas para organizar um rápido piloto dentro do 
mercado 

 Como alternativa, encontre proxies de situações similares para 
demonstrar plausibilidade 

 Conserte imediatamente caso uma hipótese crítica acabe não sendo 
válida/plausível. Volte ao Visioning caso seja necessário 

ESSÊNCIA  INDICADORES 



CONVERTA IDEIAS EM AÇÕES TANGÍVEIS E CONCRETAS. 
ESTIMULE O “SCALE-UP” PARA UM AMPLO IMPACTO NA 
SOCIEDADE E PARA A ADAPTABILIDADE FRENTE A UM 
FUTURO INCERTO 

  Dê um empurrãozinho para gerar muitos puxões 

  Inicie um movimento que vai além do conceito  

  Confira um efeito contagiante ao conceito 

  Faça muitas pequenas apostas em busca de agilidade 

  Pegue uma onda e surfe no impulso (ride the momentum) 

SCALING 
Pequenas ações inteligentes para impactos enormes 
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 Como é possível inspirar, desencadear e possibilitar uma “revolução positiva”? Como as ideias se espalham e 
levam à aceleração da escala? Em que essa aceleração é diferente da escala linear gradual? 

 O SCALING aborda o mercado no qual o conceito quer se suceder como um network de agentes de 
conexão, onde atos individuais de pessoas bem-relacionadas no sistema, inteligentemente desenhados,  
desencadearão um grande impacto emergente no todo. 

 Os conceitos são (re-)projetados para incorporar efeitos virais que os fazem se espalhar como uma gripe. Os 
conceitos são programados para serem lançados de forma a coincidir com a força externa que está se 
formando e com grandes ondas que podem ser aproveitadas 

 No SCALING, os conceitos são convertidos em muitas pequenas apostas (ações) para estimular o 
crescimento rápido e a adaptabilidade em direção a um futuro incerto. O sucesso dos esforços do SCALING 
pode ser medido pelo grau em que o resultado vai além do produto ou serviço concebido para gerar um 
movimento de autopropulsão em torno dele. 

A ARTE DA SCALING 
INTRODUÇÃO 
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  Nós atuamos em ambientes de negócios e setores sociais que são incertos e voláteis. Esse cenário oferece novos desafios e oportunidades para o 
Scaling – a introdução bem-sucedida de inovações que muitas vezes começam com pequenas ações, feitas com inteligência, que se espalham 
rapidamente, levando a uma rápida adoção pelos usuários, provocando um movimento de autopropulsão, resultando em grande impacto. Através 
do Scaling, mobilizadores inteligentes podem construir rapidamente amplas participações de mercado. Uma dinâmica social favorável pode 
substituir campanhas publicitárias ou de lobby caras. 

  Muitos fatores desempenham este papel. Visões cativantes, comunicadas através de uma narrativa convincente sobre o futuro, podem desencadear 
um movimento. Showcases (demonstrações de sucesso em pequena escala) criam visibilidade para novas ideias e fazem com que os 
empreendedores explorem o potencial delas. A aprendizagem é acelerada pelo fato de os usuários experimentarem em paralelo e compartilharem 
os resultados, reforçados por loops de feedback. Há um papel-chave para os conectores ou para os chamados ‘elos fracos’ – aqueles indivíduos que 
expandem redes ativando grupos não relacionados anteriormente. 

  A adoção de novas ideias é acelerada quando as pessoas se conectam e transmitem uma mensagem para muitas pessoas. As redes sociais podem 
dar um grande impulso, mas não são suficientes. Os conceitos projetados para incorporar efeitos virais podem se espalhar rapidamente. Quanto 
mais fácil e mais divertido for para os usuários se envolverem na inovação, melhor ela se espalha. Adaptar isso em forma de jogo parece uma tática 
poderosa. 

  Os momentos de ruptura são alcançados quando as redes se interconectam em torno de uma paixão ou de uma ideia tão forte que o mundo 
mudará de acordo. Os lançamentos da inovação são programados para coincidir com o impulso externo que está se formando e com as grandes 
ondas que podem ser aproveitadas. Inovações desenhadas com inteligência crescem de modo a atingir um impacto surpreendentemente grande 
por causa dos efeitos de rede (network effects): seu valor aumenta à medida que mais pessoas estão as utilizando. Estes são, tipicamente, os tipos 
de conceitos, produtos e serviços nos quais as pessoas são co-criadores e sentem a co-propriedade. 

  As redes são complexas e adaptáveis, difíceis de controlar e não-lineares por natureza: pequenas causas podem ter impactos desproporcionalmente 
grandes. Considerando a sua natureza imprevisível, o resultado pretendido normalmente surge de muitas tentativas e erros até que um sucesso 
repentino provoca uma onda imensa.  

A DEFINIÇÃO DE SCALING DA THNK 
INTRODUÇÃO 
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