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O QUE FIZEMOS ATÉ AQUI?

• 1. Partimos de uma ideia e/ou de uma oportunidade observada no
mercado, demanda explicita do cliente, mudança da legislação,
mudança tecnológica, um problema social...etc.



O QUE FIZEMOS ATÉ AQUI?

• 2. Levantamos informações através de uma Pesquisa Exploratória
...fomos a campo conhecer a realidade...



O QUE FIZEMOS ATÉ AQUI?
• 3. Reunimos pessoas interessadas e estruturamos o Modelo de

Negócio a partir da ferramenta Canvas



O QUE FIZEMOS ATÉ AQUI?

• 4. Chegou a hora de testarmos se tudo isso terá validade junto aos
nossos clientes.



O QUE VAMOS FAZER AGORA?

• 4. Chegou a hora de testarmos se tudo isso terá validade junto aos
nossos clientes.



O QUE VAMOS FAZER AGORA?

• 4. Chegou a hora de testarmos se tudo isso terá validade junto aos
nossos clientes.

PENSAR DESENSENHANDO





1. Analisar e encontrar oportunidades para 
inovar

• Analisar a situação do mercado/produto e a situação de seu
empreendimento é uma ótima maneira de encontrar oportunidades.
Entender quais são seus pontos fortes e as fraquezas da concorrência
é uma forma de achar qual o melhor momento e onde se deve
investir. Para chegar a essas respostas, podemos usar análise SWOT,
benchmark, pesquisas de mercado, reuniões multidisciplinares entre
outas tantas ferramentas.

• Por exemplo: Pandemia do Coronavírus e os períodos de quarentena.

• Como fica e como ficará a comercialização dos nossos produtos. Uma
vez que as feiras (nossa maior estratégia de vendas) estão proibidas?



2. Desenvolver a Oportunidade de Inovação

• É nessa etapa que podemos dizer que o “design Thinking” começa a
ganhar forma. Nesse momento, é desenvolvido um produto ou
serviço a partir das análises anteriores do mercado, do problema (ou
oportunidade), com o objetivo de sanar uma necessidade do cliente ,
como também a nossa (de nossos empreendimentos) de uma forma
efetiva, criativa e bonita.





3. Colocar em prática as ideias

• Nesse momento, já se tem uma noção de qual produto ou serviço se 
deve investir. Então, antes de lançar no mercado, o ideal é a produção 
de um protótipo. Ou seja, uma “peça” com um custo menor para 
testar se o produto realmente atende as necessidades do consumidor 
sem ter um gasto muito elevado, tanto para você (empreendimento) 
como para o cliente/consumidor-alvo.



4. Lançamento do produto final

• Após o teste com o protótipo ter um resultado positivo, já se pode
lançar o produto final. Se todas as etapas forem seguidas
corretamente, o risco de rejeição será reduzido e a aceitação não só
do produto como também da própria marca será bem maior.



A importância do “design Thinking” está no fato de ela ser uma ferramenta de
inovação na solução de problemas. É a maneira de um designer pensar, aplicado
aos negócios. É imaginar e visualizar uma solução para um problema
(pensamento dedutivo) usando a experiência e conhecimento de profissionais
para chegar a essa solução (Pensamento abdutivo). Resumindo, é o famoso
“pensar fora da caixa”, é essa habilidade, de encarar o problema e de achar uma
solução nunca antes pensada que, porém, depois de executada parecia tão
simples e óbvia, que até se questionam por que ninguém pensou nisso antes.



Principais etapas da metodologia do DT
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Principais etapas da metodologia do DT

DESCOBRIR

CONHECER O 
PROBLEMA

1. Pesquisa de mercado
2. Análise dos concorrentes
3. Pesquisa de cliente
4. Análise da capacidade produtiva
5. Economia de escala                                   Levantamento     de 
6. Custos X Preços                                          dados e informações
7. Qual (is) é (são) o(s) problema(s)
8. Hierarquia de problemas
9. Definição do problema
10.Oportunidade
11.Quadro de valor ao cliente





Principais etapas da metodologia do DT

DEFINIR

ANALISAR E SINTETIZAR

1. Definição do problema
2.   Árvore de problemas
3. Árvore de soluções
Também...
Matriz SWOT (FOFA)
Matriz Slack
Brainstorm
Diálogos por pares
Relatos de experiências
MASP (Método de Análise e Solução de 
Problemas)
PDCA
Análise de Causa Raiz
Diagrama de Pareto
Matriz de Ishikawa
5 Porquês



Principais etapas da metodologia do DT

DESENVOLVER

CRIAR HIPÓTESES

1. Formular hipóteses
1. Possíveis soluções ao problema debatido e 

definido;
2. Foco no problema e expansão de soluções
3. Debate sobre as soluções tentando sair do

“lugar comum” => buscar inovação...
4. Inovação => “pensar fora da caixa”, algo que

ainda não foi pensado ou aplicado
Inovação Radical => algo novo
Inovação Incremental => aperfeiçoamento
5. Definir uma resposta/solução



Principais etapas da metodologia do DT

ENTREGAR

TESTAR A 
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Testar com o 
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Avaliar 
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Coloca o 
produto no 
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Vamos idear?


