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Fórum de Inovação ( FGV)





Moses Myth - inovação não é milagre, é 
fruto de método mais que genialidade



Design
Thinking



"Quem define os cursos da 
ação direcionadas a mudar
situações existentes para 
outras preferidas também

desenha.”

Herbert Simon (1969)



Evolução do Design



Um modelo mental (conexões e não 
sequências lineares)

Mais uma ferramenta exploratória 
para lidar com problemas complexos

Não é aplicado a tudo como 
planejamento estratégico e alguns 
processos internos das organizações

Mais adequado a serviços, mesmo 
que internos às organizações

Design Thinking



Conceito Significado

Inovação
Desenvolvimento de novos produtos, serviços e
processos que agreguem valor a um determinado
usuário.

Design Thinking

Abordagem baseada nos valores de empatia,
colaboração e experimentação, utilizada para a
identificação de problemas e o desenvolvimento de
soluções, por meio da aplicação de diferentes
técnicas e ferramentas, e de acordo com ciclos de
divergência e convergência.

Gestão do Conhecimento

Processo para criação, captura, armazenamento,
proteção, disseminação e uso do conhecimento
importante para a organização. A Gestão do
Conhecimento, por meio de suas práticas, objetiva
organizar de forma estratégica os conhecimentos dos
colaboradores.



Produtos



Espaços



Sistemas



Serviços



Design e Valores



Design e Gestão





Pense Visualmente



Foco no Usuário (human-centered)



Focado em Opções e Possibilidades
(não depositar todos os ovos numa única cesta)



Co-criação: colaborar & interagir



Engajamento e Proatividade



Transcender as barreiras interdisciplinares





Empatia



Componentes de 
Análise Tradicional Design thinking

Visão do 
problema

Isolado e linear, tendendo à simplificação. O 
cidadão é visto, predominantemente, como causa 
do problema e um demandante à espera de sua 
solução.

Entendimento e recorte do problema levando 
em conta sua complexidade, relação 
sistêmica e interdependência. 
O cidadão é visto como fonte de insights e 
potencial para construção coletiva de 
soluções.

Geração de 
conhecimento

O passado é um bom preditor do futuro, os dados 
quantitativos são claros e suficientes para tomada 
de decisão. O ser humano é conhecido como 
predominantemente movido por necessidades 
racionais e econômicas (homo economicus).

Há muitas incertezas e novas possibilidades, 
por isso o futuro não pode ser visto como 
uma mera projeção do passado. Os dados 
quantitativos são importantes e devem ser 
somados à experiência das pessoas, que são 
referência para o entendimento dos 
problemas e para identificação de 
oportunidades de geração de valor. O ser 
humano é visto como um ser movido por 
diversas necessidades, as quais motivam a 
tomada de decisões (econômicas, afetivas, 
sociais etc).

Processo de 
desenvolvimento 
da política pública

Unidirecional, de cima para baixo (top-down), 
linear e com rotações de feedback. Policymaking 
fragmentado e dividido por etapas.

Funciona simultaneamente em várias 
direções e transversal no sistema 
organizacional. Busca integrar diferentes 
esforços de formulação através de métodos 
participativos e colaborativos.

Abordagens do Policymaking



Componentes de 
Análise Tradicional Design thinking

Modelo mental

Prescritivo: Uso de documentos de 
políticas que descrevem ou 
prescrevem um curso predefinido de 
ação. 
Foco no planejar.

Exploratório: Uso de ferramentas 
de inovação que estimulam 
descoberta, pensamento criativo, 
colaboração e aprendizado. 
Foco no fazer.

Riscos Incertezas e riscos são camuflados. 
Erros são vistos com algo a se evitar.

Incertezas e riscos são 
reconhecidos, enfrentados e 
minimizados com testes de baixo 
custo e cedo no processo. Erros e 
falhas são acolhidos como parte de 
um aprendizado iterativo e de 
geração de melhorias.

Soluções
Busca-se uma solução única que já 
existe e deverá ser descoberta. Visão
de maximização.

Buscam-se várias soluções, com 
foco na ampliação de 
possibilidades. Visão de criação.

Resultados
Resultados são previsíveis e resultam 
de um processo cuidadoso de 
execução.

Resultados não são previsíveis e 
são fruto de processos de 
tentativa, erro e aprendizado.

Abordagens do Policymaking



Diagrama do Duplo Diamante



Fonte: Gregório (2015)













Selecione uma Inovação



1. Identifique os componentes do

policymaking da iniciativa;

2.Na opinião do grupo, qual abordagem é

predominante: tradicional ou design

thinking? Por que?

Exercício em Grupo





SETE Estágios de Inovação

Oportunidades 
& Desafios

Gerando
Ideias

Desenvolvendo & 
Testando

Construindo
o Caso

Entregando &  
Implementando

Crescendo &  
Escalonando

Mudando o 
Sistema



Como criar uma Cultura de Inovação?










