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CONSÓRCIO

PARCEIROS ASSOCIADOS

ÍNDICE
Realizado no âmbito do projeto Erasmus+ ARDENT, o Rural Entrepreneurship Community-based Learning Pack é baseado
nos resultados do evento de consulta. O Acelerador do Empreendedorismo Rural é personalizado e relativo aos temas que
surgiram durante os eventos de consulta. Os resultados compreendem os desafios identificados que estão especificados
num relatório de análise das necessidades que foi produzido após o evento de consulta.
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Sobre este
acelerador

O Acelerador do Empreendedorismo Rural é um
programa de formação concebido para capacitar
estudantes adultos a desenvolver e testar
soluções criativas e inovadoras para as
necessidades sociais e económicas das zonas
rurais em poucos meses.
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Metodologias
Aproveitamos os conhecimentos e as
ferramentas da aprendizagem baseada na
comunidade, da aprendizagem baseada em
problemas e de design thinking para passar
da esfera do problema para a implementação
de ideias num curto espaço de tempo.

PROBLEM
-BASED
LEARNING

COMMUNITY
-BASED
LEARNING

DESIGN THINKING
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Estudantes adultos como grupo-alvo
De acordo com a Comissão Europeia, um "adulto", no contexto do ensino superior, é definido como tendo geralmente 25
anos de idade ou mais. A educação formal de adultos passa principalmente pelo sistema universitário e pelas escolas
profissionais (CE, 2018).
Pode ser um grupo heterogéneo em termos de
experiência/educação
Geralmente entre 25-65 anos com alguma
educação formal/informal
interesse intrínseco para o desenvolvimento rural e
o empreendedorismo
Poderiam ser empregados em certa
medida, mas preferimos envolver
desempregados e/ou NEET (Não em
Educação, Emprego, ou Formação)

Poderiam não ter/pouco - algum conhecimento/experiência
em empreendedorismo

AS FERRAMENTAS
Através da aplicação de metodologias e disciplinas de inovação, tais como aprendizagem baseada na comunidade,
aprendizagem baseada em problemas, design thinking e fases do processo de inovação, percebemos que a chave para
transformar uma ideia numa solução viável é a capacidade de alternar entre estas diferentes abordagens e de ter
participantes com diferentes experiências.
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Introdução &
Conhecer a equipa
Explorar o seu
desafio

O Acelerador do
Empreendedorismo
Rural:

A JORNADA

Desenvolver a
sua solução

Definir o seu
modelo de
negócio

Pitch – Apresentação
da sua solução
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MÓDULOS DE FORMAÇÃO
Etapa 1

9 – 10 : introdução aos conceitos
10- 12 : conhecer a equipa

Sequência de
etapas

13 – 15 : exploração do problema

Etapa 2

9 – 12 : desenvolvimento da solução
13 – 15 : desenvolvimento da solução

Etapa 3

Para o melhor processamento, pode optar por
distribuir os dias por semanas, por exemplo, um dia
por semana.

9 – 12 : definição do modelo de
negócio
13 – 15 : definição do modelo de
negócio

Etapa 4

9 – 12: preparação do pitch
14 – 15: avaliação geral

AS FERRAMENTAS
Para cada um dos 5 módulos do Acelerador do Empreendedorismo Rural são fornecidas as principais atividades e os
objetivos de aprendizagem. Todos têm um grau de flexibilidade em termos de conteúdo, duração e modo de entrega de
cada módulo. O Acelerador do Empreendedorismo Rural ajudará os estudantes adultos a compreender as mentalidades e as
necessidades das áreas rurais para as quais criam, a encontrar oportunidades baseadas nessas necessidades, e a levá-los a
novas soluções inovadoras.
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O Acelerador do Empreendedorismo Rural:
AS FERRAMENTAS
Em seguida, pode encontrar a descrição de cada módulo. Cada
módulo compreende uma visão geral do objetivo e dos
resultados da aprendizagem.
As ferramentas utilizadas em cada módulo foram desenvolvidas
num projeto sobre "Criatividade & Inovação" do Science-toBusiness Research Marketing Centre da Universidade de Ciências
Aplicadas de Münster.
https://en.fh-muenster.de/science-marketing/s2i-projects.php
As ferramentas estão protegidas por direitos de autor sob a equipa do projeto Criatividade
& Inovação.

Introdução & Conhecer a
equipa
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Objetivo
O objetivo deste módulo é lançar o Acelerador do Empreendedorismo Rural. As reuniões iniciais da
equipa são uma parte importante do processo, permitindo que a equipa articule e compreenda os
objetivos, a missão e a estrutura dos projetos. Uma reunião inicial formalizada ajudará os estudantes
adultos a definir a missão, os resultados, os papéis e as responsabilidades, e os fatores de sucesso.
Além disso, os facilitadores do módulo irão apresentar o projeto ARDENT e o Acelerador do
Empreendedorismo Rural.
Neste módulo, os estudantes adultos irão responder a perguntas como: "Porque é que estão a
embarcar neste projeto? Como definiríamos o sucesso? Quais são algumas primeiras ideias sobre
potenciais soluções para os desafios sociais e económicos nas regiões rurais?“.

Resultados de Aprendizagem
No final deste módulo, os estudantes adultos terão:
1. uma visão clara do projeto ARDENT, do seu conteúdo, resultados e estrutura
2. uma visão clara do Acelerador do Empreendedorismo Rural
3. a sua equipa alinhada com o propósito, objetivos e próximas atividades fundamentais relacionadas
com a abordagem dos desafios sociais e económicos na sua região

Módulo

01

EXEMPLOS DE FERRAMENTAS
Pense nestas ferramentas como um guia passo-a-passo para estimular a criatividade dos estudantes adultos, colocando o
desafio que enfrentam no centro da sua jornada empreendedora para encontrar novas soluções para os problemas
económicos e sociais que as comunidades rurais estão a enfrentar.
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7 FERRAMENTAS PARA A REUNIÃO INICIAL

01
02
03
04
05
06
07

Team Canvas
O que tem na sua mochila?
Quem somos nós agora?
Duas verdades e uma mentira
Uma coisa comum
Desafio do Marshmallow
Flor da equipa

TEAM CANVAS (I)
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30 - 40 minutos

Introdução & Conhecer
a equipa
Interior ou exterior

Principiante

− Papel
− Caneta

Necessidade de conhecer mais sobre os seus colegas de equipa
→ Alinhe-se com a sua equipa sobre como deseja colaborar, porque é uma boa
opção para o seu desafio e porque está entusiasmado para trabalhar no seu desafio
REQUISITOS:
Em cada situação, uma boa maneira de iniciar o trabalho de equipa e ativar o espírito de equipa
PROCESSO:
1. Imprima o quadro/Canvas (Din A1).
2. Anote individualmente as suas ideias para cada bloco do quadro em post-its. Comece com
OBJETIVOS/GOALS e continue com FUNÇÕES&COMPETÊNCIAS/ROLES&SKILLS,
VALORES/VALUES, REGRAS&ATIVIDADES/RULES&ACTIVITIES e PROPÓSITO/PURPOSE.
3. Um após o outro, partilhe as suas ideias para cada bloco. Depois, discuta para cada bloco
quais os aspetos que deseja incluir.
4. Todos tiveram a sua palavra e estão perfeitamente alinhados sobre os aspetos do quadro.

TEAM CANVAS (II)
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30 - 40 minutos

Introdução & Conhecer
a equipa
Interior ou exterior

Principiante

− Papel
− Caneta

O QUE TEM NA SUA MOCHILA?
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Necessidade de conhecer mais sobre os seus colegas de equipa
→ Uma forma interessante de conhecer o caráter de uma pessoa e descobrir
5 – 30 minutos

Introdução & Conhecer
a equipa
Interior ou exterior

Principiante

− nenhum

semelhanças no grupo
REQUISITOS:
Em cada situação uma boa forma de apoiar o incentivo e o nível de energia do grupo
PROCESSO:
1. Criar uma lista de 10 coisas (7 coisas comuns e 3 obscuras) que podem estar na sua mochila
• Coisas comuns: por exemplo, telemóvel preto, garrafa de água, elástico para o cabelo,
bálsamo labial, computador portátil com pelo menos um autocolante, bilhete de
comboio
• Coisas obscuras: por exemplo, pedra decorativa, chave de esqueleto, cubo mágico, vela
2. Dividir os participantes em equipas de 3 a 6 pessoas que devem levar as suas mochilas.
3. Em seguida, chamar itens aleatórios, um de cada vez. Os membros da equipa que têm o item
na sua mochila devem retirá-lo e levantar-se.
4. Por cada item comum, a equipa recebe 1 ponto, e por cada item obscuro recebe 3 pontos.
5. Quem tiver mais pontos ganha!

QUEM SOMOS NÓS AGORA? (I)

22

Necessidade de conhecer mais sobre os seus colegas de equipa
5 – 30 minutos

Introdução &
Conhecer a equipa
Interior ou exterior

Principiante

− Espaço suficiente

→ Uma forma interessante de conhecer o caráter de uma pessoa e descobrir
semelhanças no grupo
REQUISITOS:
Ter espaço suficiente para formar um círculo e se movimentar
PROCESSO:
1. Organizar os participantes num círculo. A seguir, os participantes devem encenar de
acordo com as instruções do facilitador.
2. Ao apontarem para uma pessoa, devem representar a referida instrução.
3. As instruções podem ser "Modelo de Instagram", "Elefante", “Gelatina", “Margarida". Ver
as descrições no próximo slide.
4. Para um pouco de competição, os participantes que cometerem um erro podem ser
eliminados do jogo até restar apenas um.

QUEM SOMOS NÓS AGORA? (II)
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Necessidade de conhecer mais sobre os seus colegas de equipa
5 – 30 minutos

Introdução &
Conhecer a equipa
Interior ou exterior

Principiante

− Espaço suficiente

→ Uma forma interessante de conhecer o caráter de uma pessoa e descobrir
semelhanças no grupo
INSTRUÇÕES
Modelo de Instagram
O participante deve imediatamente posar como um modelo de Instagram. Os dois participantes ao lado do
modelo de Instagram (um à esquerda e outro à direita) assumem o papel de fotógrafos e imitam gestos de
tirar fotografias.
Elefante
O participante faz-se passar por um elefante, colocando imediatamente duas mãos juntas na frente para
representar a tromba do elefante. Os dois participantes ao lado formam um círculo com as suas mãos e
colocam-nas ao lado do participante para servirem de "orelhas" do elefante.
Gelatina
O participante abana o seu corpo como uma gelatina continuamente. Os dois participantes ao lado formam
um círculo à volta do participante. A ideia é formar um "recipiente" à volta da gelatina.
Margarida
O participante e aqueles que estão ao seu lado devem congelar e não se mexer.

DUAS VERDADES E UMA MENTIRA
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Ideal para se conhecerem e consolidar a equipa
20 – 30 minutos

Introdução & Conhecer
a equipa
Interior ou exterior

Principiante

− Papel
− Caneta

→ Ao acrescentar alguns factos especiais à apresentação dos membros da equipa,
eles conhecem-se muito melhor e começam a comunicar em conjunto
REQUISITOS:
Não tão ideal para introvertidos
PROCESSO:
1. Cada membro do grupo deve anotar dois factos e uma mentira sobre si próprio sem dizer
a ninguém qual é qual.
2. Um a um, os membros da equipa são convidados a apresentar-se e a partilhar os seus 3
itens ao grupo.
3. Os membros da equipa votam ou discutem o seu palpite sobre a mentira.

UMA COISA COMUM
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Ideal para se conhecerem e consolidar a equipa
20 – 40 minutos

Introdução & Conhecer
a equipa
Interior ou exterior

Principiante

− Papel
− Caneta
− Espaço suficiente

→ Ao mover-se na sala, apresentando-se uns aos outros e encontrando algo em
comum, a equipa torna-se mais ativa e ligada
REQUISITOS:
O tempo depende muito do número de membros da equipa
PROCESSO:
1. Dar a todos os membros da equipa uma folha de papel com os nomes de todos os
membros da mesma.
2. Todos os membros da equipa movimentam-se pela sala à procura de um parceiro.
3. Apresenta-se ao parceiro e tenta encontrar uma coisa que ambos têm em comum e
escreve-a na folha de papel ao lado do nome da pessoa.
4. Repete isto até ter uma coisa em comum com todos. Nenhuma coisa em comum pode ser
repetida com os outros parceiros.

DESAFIO DO MARSHMALLOW (I)
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Ideal para ativar o cérebro e para trabalhar em equipa
15 minutos

Introdução & Conhecer
a equipa
Interior ou exterior

Principiante
−
−
−
−

Esparguete
Fita
Corda
Marshmallow

→ Vários itens são fornecidos à equipa para construir uma torre que deverá ser o
mais alta possível
REQUISITOS:
Ter um alvo claro para a sessão
PROCESSO:
1. A equipa recebe 20 esparguete, 1 metro de fita, 1 metro de corda, e um marshmallow.
2. A equipa tem 9 minutos para construir uma torre independente com esses materiais. O
marshmallow tem de ser colado ou colocado no topo da torre. A torre tem que carregar
esse marshmallow sem desabar.
3. A equipa que construir a torre mais alta ganha o jogo.

DESAFIO DO MARSHMALLOW (II)
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Ideal para ativar o cérebro e para trabalhar em equipa
15 minutos

→ Vários itens são fornecidos à equipa para construir uma torre que deverá ser o
mais alta possível

Introdução & Conhecer
a equipa
Interior ou exterior

Principiante
−
−
−
−

Esparguete
Fita
Corda
Marshmallow

9 minutos

FLOR DA EQUIPA (I)
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Necessidade de conhecer mais sobre os seus colegas de equipa
30 – 40 minutos

Introdução & Conhecer
a equipa
Interior ou exterior

Principiante

− Miro
− Folha de trabalho

→ Uma forma interessante de conhecer o caráter de uma pessoa e descobrir
semelhanças no grupo

REQUISITOS:
Uma maneira muito boa para a primeira conversa no grupo

PROCESSO:
1. Cada pessoa deve recolher 10 coisas (traços de caráter, passatempos, interesses, rotinas diárias, etc.)
sobre si mesma antes da reunião online e escrevê-las em pequenos post-its no quadro do Miro.
2. Decidir uma data para a reunião online e carregar a folha de trabalho no quadro.
3. Na reunião: A cada pessoa será atribuída uma folha da flor (parte amarela). Uma pessoa começa e
indica o que recolheu sobre si mesma nos post-its. Se alguém partilhar uma caraterística / interesse /
passatempo / etc., esse membro da equipa pode dizê-lo imediatamente. Todos são livres de fazer
perguntas. Quando a primeira pessoa tiver terminado, a seguinte continua.
4. Recolher os aspetos que todos têm em comum na parte azul do meio. Todas as outras coisas devem
ser colocadas na folha da pessoa (amarela).
5. No final, encontrar um nome de grupo com base na sua conversa e caraterísticas comuns.

FLOR DA EQUIPA (II)
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Necessidade de conhecer mais sobre os seus colegas de equipa
30 – 40 minutos

→ Uma forma interessante de conhecer o caráter de uma pessoa e descobrir
semelhanças no grupo

Introdução & Conhecer
a equipa
Interior ou exterior

Principiante

− Miro
− Folha de trabalho

*Há uma folha de trabalho básica disponível, mas
sinta-se à vontade para também criar uma.

*Esta folha de trabalho foi elaborada pela
equipa de acordo com o nome da equipa.
Sinta-se à vontade para o fazer também, mas
não é obrigatório.

Explorar o seu desafio
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Objetivo
Durante o módulo de exploração de problemas, os estudantes adultos irão começar a explorar os
desafios indicados no Evento de Consulta. Os estudantes adultos irão começar por recolher
informação para obterem uma melhor visão geral do desafio sob diferentes perspetivas e identificar
as necessidades subjacentes das partes interessadas envolvidas, a fim de se familiarizarem
verdadeiramente com o problema.

Neste módulo, os estudantes adultos irão responder a perguntas como: "Temos conhecimento
suficiente sobre o problema, as partes interessadas, o mercado, os fatores envolventes, etc.?;
Tomámos em consideração as perspetivas de todas as partes interessadas?; A declaração final do
problema está clara para os membros do grupo?; A declaração do problema foi verificada com os
membros da Comissão de Acompanhamento?”.

Resultados de Aprendizagem
No final deste módulo, os estudantes adultos terão:
1. Um desafio que vale a pena resolver
2. Conhecimento suficiente sobre o grupo-alvo, partes interessadas, mercado, fatores envolventes, etc.
3. Um desafio a resolver que é validado com os membros da Comissão de Acompanhamento

Módulo

02

EXEMPLOS DE FERRAMENTAS
Pense nestas ferramentas como um guia passo-a-passo para estimular a criatividade dos estudantes adultos, colocando o
desafio que enfrentam no centro da sua jornada empreendedora para encontrar novas soluções para os problemas
económicos e sociais que as comunidades rurais estão a enfrentar.
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8 FERRAMENTAS PARA O DESENVOLVIMENTO
DO DESAFIO

01
02
03
04
05
06
07
08

Mapas mentais

5W1H
Problem sizing canvas
Resolução de problema
Hits or dots
Mapa de empatia
Jornada do cliente
Declarações de resultados

MAPAS MENTAIS (I)
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30 - 40 minutos

Ter que abordar um desafio complexo
→ Mapear diferentes pensamentos dos membros do grupo em torno do problema
complexo para reunir e organizar as perceções e explorar o contexto

Explorar o seu desafio

REQUISITOS:
Ter uma descrição clara do problema

Interior

PROCESSO:
1. Escreva a descrição do seu problema, que precisa de ser esclarecida no centro do quadro
Miro.
2. Cada membro do grupo usa a função de caneta ou marcador e começa a anotar pensamentos
ou ideias relativas ao problema escrito. Esses pensamentos devem ser anotados numa
estrutura em árvore, ligando palavras relacionadas.
3. Ler os pensamentos de outros para encontrar novos pensamentos ou ideias

Principiante

− Papel
− Caneta
− Quadro Miro

REGRAS:
Não falar ou olhar para o telemóvel enquanto se faz o mapa mental

MAPAS MENTAIS (II)
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30 - 40 minutos

Explorar o seu desafio

Interior

Principiante

− Papel
− Caneta
− Quadro Miro

Ter que abordar um desafio complexo
→ Mapear diferentes pensamentos dos membros do grupo em torno do problema
complexo para reunir e organizar as perceções e explorar o contexto

5W1H (I)
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30 - 40 minutos

Explorar o seu desafio

Interior

Intermediário

− Papel
− Caneta
− Quadro Miro

Necessidade de mais informação sobre um desafio
→ Responder a perguntas essenciais sobre o problema para obter um contexto mais
detalhado
REQUISITOS:
Ter um problema complexo; especialmente útil para problemas sociais e societais, em vez de
técnicos
PROCESSO:
1. Escrever as perguntas essenciais em torno dos pronomes interrogativos (O quê? Quando?
Porquê? Onde? Quem? Como?) no quadro ou flipchart.
2. Tentar responder às perguntas através de brainstorming, investigação, incluindo outras partes
interessadas, etc.
3. Começar com as cinco primeiro perguntas e escrever as respostas ou pensamentos em Post-Its.
4. Depois de mapear as cinco primeiro perguntas, passar para a pergunta "Como?" e responder.

5W1H (II)
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30 - 40 minutos

Explorar o seu desafio

Interior

Intermediário

− Papel
− Caneta
− Quadro Miro

Necessidade de mais informação sobre um desafio
→ Responder a perguntas essenciais sobre o problema para obter um contexto mais
detalhado

O quê?
Ideia

Ideia

Ideia

Quando? Porquê?
Ideia

Ideia

Ideia
Ideia

Onde?
Ideia
Ideia
Ideia

Ideia

Quem?

Como?

Ideia

Ideia

Ideia

Ideia

Ideia

5W1H (III)
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Necessidade de mais informação sobre um desafio

30 - 40 minutos

→ Responder a perguntas essenciais sobre o problema para obter um contexto mais
detalhado

Explorar o seu desafio

PERGUNTAS EXEMPLARES

Interior

Intermediário

1

− Papel
− Caneta
− Quadro Miro

2

O quê?

Qual é o verdadeiro problema? Quais são as causas?

Quando?

Quando ocorreu o problema?

Porquê?

Porque é que há um problema? Porque é que ainda não há solução?

Onde?

Onde está situado o problema?

Quem?

A quem pertence o problema? Quem tem interesse na sua solução?

Como?

Como é que o problema era tratado antes? Como deve ser implementada
uma nova solução?

PROBLEM SIZING CANVAS (I)
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60 minutos

Explorar o seu desafio

Interior

Intermediário

− Papel
− Caneta
− Quadro Miro

Necessidade de mais informação sobre um desafio
→ Responder a perguntas essenciais sobre o problema para obter um contexto mais
detalhado
REQUISITOS:
Ter um problema complexo; especialmente útil para problemas sociais e societais, em vez de
técnicos
PROCESSO:
1. Enquanto equipa, referir-se à sua jornada pessoal e de cliente e concordar sobre qual o
problema que gostaria de explorar mais.
2. Preencher individualmente o “problema sizing canvas” usando os seus melhores palpites e
pesquisas simples no Google. Certificar-se de anotar as suas principais suposições e
referências.
3. Comparar as suas notas e trabalhar em equipa para afinar o seu “problema sizing canvas”.
4. Ter uma discussão em equipa para decidir se o tamanho do problema é suficientemente
grande para continuar com as entrevistas de validação do problema, ou se deve centrar-se e
concentrar-se num problema diferente.

PROBLEM SIZING CANVAS (II)
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60 minutos

Explorar o seu desafio

Interior

Intermediário

− Papel
− Caneta
− Quadro Miro

Necessidade de mais informação sobre um desafio
→ Responder a perguntas essenciais sobre o problema para obter um contexto mais
detalhado

RESOLUÇÃO DE PROBLEMA (I)
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Necessidade de mais informação sobre um desafio
15 - 30 minutos

→ Depois de ter analisado o problema em questão, o problema é novamente analisado. As
declarações mais promissoras são selecionadas e trabalhadas mais aprofundadamente.

Explorar o seu desafio

Interior

Intermediário

− Papel
− Caneta
− Quadro Miro

REQUISITOS:
Tendo já analisado diferentes perspetivas em torno da descrição do problema (empatia)

PROCESSO:
1. Escrever a descrição inicial do problema (tal como apresentada) na parede ou no quadro.
2. Todos os membros do grupo recebem post-its e uma caneta para escreverem o que lhes vem
à cabeça quando pensam na descrição do problema. Quais foram os aspetos importantes do
problema que analisou ou experimentou na fase anterior (empatia)?
3. Reafirmar a descrição do problema utilizando os aspetos nos post-its. Escrever cerca de 15 a
20 novas descrições de problema sob a forma de "Como poderíamos...? (Como poderíamos
nós - como grupo - resolver o problema?)
4. Depois disso, use "Hits & Dots" para selecionar a melhor descrição do problema. Cada
membro recebe três votos para votar individualmente nas descrições favoritas. A descrição
com o maior número de votos ganha.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMA (II)
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- Exemplo -

Escrever a descrição inicial do
problema tal como apresentada

Reformulações da descrição do
problema

15 - 30 minutos

Ideia

Ideia

Ideia

Explorar o seu desafio

Ideia

Ideia
Ideia
Interior

Ideia

Ideia
Ideia

Intermediário

Ideia
− Papel
− Caneta
− Quadro Miro

Ideia

Ideia

Ideia
Ideia

Ideia
Ideia

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Como poderíamos …?
Como poderíamos …?
Como poderíamos …?
Como poderíamos …?
Como poderíamos …?
Como poderíamos …?
Como poderíamos …?
Como poderíamos …?
Como poderíamos …?
Como poderíamos …?
Como poderíamos …?
Como poderíamos …?
Como poderíamos …?
Como poderíamos …?

HITS OR DOTS (I)
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10 - 30 minutos

Explorar o seu desafio

Interior

Intermediário
− Papel
− Caneta
− Pequenos
autocolantes
− Quadro Miro

Seleção das ideias mais promissoras de um grande número
(>50)
→ Utilizar autocolantes coloridos para “dot the hits” e, com isto, avaliar as opções

REQUISITOS:
- Gerou um grande número de ideias/opções, trabalhou nelas, e classificou-as
- Idealmente, os seus "como poderíamos" são colocados numa parede ou quadro, para que
todos possam ver

PROCESSO:
1. Relembrar as regras de convergência e identificar os critérios de avaliação das opções. (como
uma ideia de como os critérios podem ser, ver o próximo slide).
2. Todos recebem um conjunto de autocolantes de uma cor. Em silêncio, cada membro do grupo
deve colocar os autocolantes ("pontos") ao lado das opções que satisfazem os critérios. Em
seguida, todos recebem 1 ou 2 autocolantes de uma cor diferente. Estes são para ideias
inovadoras.
3. Uma vez terminadas os passos anteriores, recolher o feedback sobre o resultado. O que é que
isso lhe diz?

HITS OR DOTS (II)
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- Exemplo -

Conjunto 1
10 - 30 minutos

Explorar o seu desafio

Interior

Intermediário
− Papel
− Caneta
− Pequenos
autocolantes
− Quadro Miro

Ideia

Ideia

Ideia

Ideia

Ideia

Ideia

Ideia

Ideia

Conjunto 2
Ideia

•
•
•

Conjunto 3

•
•
•

detalhes
detalhes
detalhes

•
•
•

Conjunto 4

Ideia

Ideia

detalhes
detalhes
detalhes

= critérios
= inovador

detalhes
detalhes
detalhes

Ideia
A how might we “hits” you when it
sparkles.

Ideia

Ideia

Ideia
Ideia

Ideia

−
−
−
−
−

Específico e preciso
Positivo
Ambicioso
Relevante e real
Simplificar

MAPA DE EMPATIA (I)
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Melhorar a compreensão das perspetivas das partes
interessadas para compreender o desafio

20 - 60 minutos

Explorar o seu desafio

→ Obtendo noções de diferentes perspetivas para identificar o problema real
REQUISITOS:
Tendo identificado as partes interessadas relevantes

PROCESSO:
Interior ou exterior

Principiante
−
−
−
−

Papel
Caneta
Post-its
Quadro Miro

1. Ter a folha de trabalho afixada no Miro, ou desenhá-la no seu quadro Miro.
2. Decidir sobre a parte interessada que poderá ser a mais afetada pelo problema indicado. (Se houver
diferentes partes interessadas afetadas, trabalhar com mais do que um mapa de empatia. Portanto,
dividir o grupo em grupos mais pequenos para trabalhar em diferentes mapas de empatia).
3. Observar esses grupos de partes interessadas. Conversar com eles. Mergulhar no seu contexto!
4. Usar a função de caneta e post-it no Miro. Recolher ideias e pensamentos nos diferentes campos.
5. Depois de recolher ideias suficientes, ordenar as ideias em temas.

REGRAS:
Não falar ou olhar para o telemóvel enquanto se faz o mapa de empatia

MAPA DE EMPATIA (II)

46

20 - 60 minutos

Explorar o seu desafio

Interior ou exterior

Principiante
−
−
−
−

Papel
Caneta
Post-its
Quadro Miro

JORNADA DO CLIENTE (I)
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20 - 60 minutos

Explorar o seu desafio

Interior ou exterior

Principiante
−
−
−
−

Papel
Caneta
Post-its
Quadro Miro

Necessidade de uma melhor e mais detalhada compreensão da
jornada do cliente ao enfrentar o problema em questão
→ Experienciar como os clientes percebem o problema e compreender o processo
do problema
REQUISITOS:
- Saber quem é o cliente
- Idealmente, ter contactos com os clientes para os entrevistar ou acompanhar
PROCESSO:
1. Definir o grupo-alvo - o grupo de clientes em questão.
2. Identificar os pontos de contacto detalhados que um cliente pode experimentar. (Começar por
utilizar as suas próprias perceções. Depois, recolher também outras informações).
3. Ordenar os pontos de contacto numa ordem cronológica para os poder ligar às jornadas típicas
do cliente (ver exemplo).
4. Fazer uma pesquisa quantitativa para perguntar aos clientes sobre a sua satisfação. Por
conseguinte, pode utilizar o Net Promoter Score (NPS) como descrito no exemplo. Em
alternativa, realizar entrevistas qualitativas acompanhando os clientes enquanto consomem o
produto/serviço/problema em questão.

JORNADA DO CLIENTE (II)
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- Exemplo 1 | Passo 1-3 -

20 - 60 minutos

Explorar o seu desafio

Descoberta

Impresso

Consideração

Pesquisa
Online

Compra

Principiante
−
−
−
−

Papel
Caneta
Post-its
Quadro Miro

Recomendação

Folheto

Loja

Lealdade

Loja Online

Interior ou exterior
Anúncio
Online

Retenção

Call Center

Avaliações/
Reviews

E-Mail

Programa de
Fidelização

Loja

App

= jornada de um cliente típico

JORNADA DO CLIENTE (III)
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- Exemplo 2 | Passo 1-3 -

20 - 60 minutos

Explorar o seu desafio

Interior ou exterior

Principiante
−
−
−
−

Papel
Caneta
Post-its
Quadro Miro

= jornada de um cliente típico

JORNADA DO CLIENTE (IV)
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- Exemplo 3 | Passo 4 -

Net Promoter Score
20 - 60 minutos

Explorar o seu desafio

O NPS funciona com uma pergunta padrão. Para efeitos da jornada do cliente, pode ser
alterada para que funcione no contexto do ponto de contacto específico:
Qual é a probabilidade de recomendar o produto/serviço a um amigo ou colega?
O cliente responde à pergunta numa escala de 0 a 10:

Interior ou exterior

Principiante
−
−
−
−

Papel
Caneta
Post-its
Quadro Miro

0
1
improvável

2

3

Detratores

Promotores – Detratores = NPS

4

5

6

7

8

9
10
muito provável
Promotores

DECLARAÇÕES DE RESULTADOS (I)
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Necessidade de uma melhor compreensão do problema em
questão dos clientes
→ Compreender as necessidades dos clientes

> 60 minutos

REQUISITOS:
Explorar o seu desafio

-

Saber quem é o cliente
Idealmente, ter contactos com os clientes para os entrevistar ou acompanhar

PROCESSO:
Interior ou exterior

Especialista

− Computador portátil
− Microsoft Excel

1. Entrevistar clientes ou acompanhá-los para identificar os aspetos mais críticos do problema. Se não houver
possibilidade de realizar entrevistas, pesquisas online, etc.
2. Construir declarações de resultados com base nos aspetos identificados nas entrevistas (ver exemplos).
3. Se necessário, realizar um inquérito para perguntar quão importante é a respetiva declaração de resultados
para os clientes e em que medida estão satisfeitos com a solução atual (ver exemplos).

DECLARAÇÕES DE RESULTADOS (II)
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- Exemplo 1 – solidão dos avós -

Declarações de resultados

20 - 60 minutos

Explorar o seu desafio

Interior

Especialista

− Computador portátil
− Microsoft Excel

Inquérito
Aumentar a frequência do contacto pessoal para os fazer sentir-se amados
e respeitados.

Importância

baixa

alta

Satisfação

baixa

alta

DECLARAÇÕES DE RESULTADOS (III)
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- Exemplo 2 – fazer negócios durante COVID-19 -

Declarações de resultados
Direction
20 - 60 minutos

Explorar o seu desafio

Interior

Especialista

− Computador portátil
− Microsoft Excel

Unit measure

Outcome

Decrease

Fixed costs

To decrease the amount of losses.

Increase

Online communication

To stay in touch with customers.

Increase

The amount of alternative
sales models

To give customers more buying flexibility.

Inquérito
Aumentar a frequência do contacto pessoal para os fazer sentir-se amados
e respeitados.

Importância

baixa

alta

Satisfação

baixa

alta

Desenvolver a sua solução

55
Objetivo
Durante o módulo de desenvolvimento de soluções, os estudantes adultos irão utilizar o desafio que
validaram durante o módulo de exploração dos problemas como ponto de partida para conceber e
testar uma variedade de soluções. Apaixonar-se pela solução inicial sem explorar exaustivamente
alternativas reduz as hipóteses de uma ideia bem-sucedida.
Os estudantes adultos irão responder a perguntas como: "Incluímos todas as perspetivas na fase de
criação de ideias?; tentámos combiná-las ou desenvolver ideias?; as ideias recolhidas foram
suficientemente e adequadamente avaliadas?; as principais ideias cobrem as necessidades das partes
interessadas?; todos no grupo compreenderam as principais ideias em pormenor?". Ao responder a
estas perguntas, os estudantes adultos irão reduzir os riscos dos seus projetos, evitando investir
tempo e recursos em soluções que a comunidade rural não irá adotar.

Resultados de Aprendizagem
No final deste módulo, os estudantes adultos terão:
1. Explorado diversas ideias e abordagens de como o problema pode ser resolvido
2. Reorganizado as ideias e elaborado mais sobre as mais promissoras
3. Decidido sobre a ideia mais promissora e desenvolvido um conceito claro

Módulo

03

EXEMPLOS DE FERRAMENTAS
Pense nestas ferramentas como um guia passo-a-passo para estimular a criatividade dos estudantes adultos, colocando o
desafio que enfrentam no centro da sua jornada empreendedora para encontrar novas soluções para os problemas
económicos e sociais que as comunidades rurais estão a enfrentar.
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8 FERRAMENTAS PARA O DESENVOLVIMENTO
DA SOLUÇÃO

01
02
03
04
05
06
07
08

Os 8 loucos
Pensamento analógico
Construa-o. Quebre-o. Conserte-o.
Objetos aleatórios
6–3–5
6 chapéus do pensamento
Inversão de problemas

Desafio de inovação competitiva

OS 8 LOUCOS (I)
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40 - 60 minutos

Necessidade de ideias mais criativas e inovadoras
→ Encontrar inspiração em analogias para criar novas ideias

Desenvolver a sua
solução
Interior

REQUISITOS:
Tendo já encontrado o problema concreto
Tendo já recolhido algumas ideias (purga)

PROCESSO:
Intermediário

− Papel
− Caneta
− Quadro Miro

1. Alinhar-se com a sua declaração "Como poderíamos…" como um grupo.
2. Cada pessoa dobra uma folha de papel A4 em 8 quadrados.
3. Definir um temporizador para 8 minutos e desenhar individualmente 8 soluções para o problema numa folha
de papel.
4. Apresentar as suas ideias ao grupo e desenvolver as ideias de cada um.

REGRAS:
Não falar ou olhar para o telemóvel.
Pensar nas próprias ideias / perspetivas, mas também elaborar sobre as ideias dos outros.

OS 8 LOUCOS (II)
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- Exemplo -

40 - 60 minutos

Desenvolver a sua
solução
Interior

Intermediário

− Papel
− Caneta
− Quadro Miro

ANALOGIA(I)

60

- Exemplo -

5 - 30 minutos

Analogias
Desenvolver a sua
solução
Interior

Principiante

• Analogia #1
•
•
•
•

• Analogia #2
•

− Papel
− Caneta
− Quadro Miro

Caraterísticas
Ideias
Abordagens
Soluções

…

• Analogia #3
•

…

• Analogia #4
•

…

Transformar as ideias,
abordagens, soluções,
etc. da analogia em
novas ideias para o
problema em questão

ANALOGIA (II)
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5 - 30 minutos

Necessidade de ideias mais criativas e inovadoras
→ Encontrar inspiração em analogias para criar novas ideias

Desenvolver a sua
solução
Interior

REQUISITOS:
Tendo já encontrado o problema concreto
Tendo já recolhido algumas ideias (purga)

PROCESSO:
Principiante

− Papel
− Caneta
− Quadro Miro

1. Escrever a descrição do problema.
2. Imaginar situações análogas: Onde podemos encontrar um problema ou situação semelhante? Haverá uma
analogia num campo diferente?
3. Explorar a analogia: Como é que o problema é abordado e resolvido aí?
4. Listar todas as ideias, abordagens, soluções da analogia e usar como inspiração para resolver o problema.

REGRAS:
Não falar ou olhar para o telemóvel.
Pensar nas próprias ideias / perspetivas, mas também elaborar sobre as ideias dos outros.
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CONSTRUA-O. QUEBRE-O. CONSERTE-O. (I)
50 - 60 minutos

Necessidade de ideias mais criativas e inovadoras
→ Encontrar, de forma colaborativa, ideias para resolver o seu problema

Desenvolver a sua
solução
Interior

Principiante

− Papel
− Caneta
− Quadro Miro

REQUISITOS:
Os membros da equipa são convidados a olhar para a ideia a partir de diferentes conceitos e a construir sobre os
conceitos uns dos outros
Tendo já recolhido algumas ideias (purga)

PROCESSO:
1.
2.
3.
4.
5.

Escolher individualmente 1 ideia que gostaria de explorar em mais detalhe.
Individualmente, completar o primeiro passo do modelo, esboçando as suas ideias.
Passar pelos modelos no sentido dos ponteiros do relógio para completar os passos 2-4.
Individualmente, rever o trabalho que os membros da equipa fizeram sobre a sua ideia.
Pedir a todos para apresentar a sua ideia original e as iterações mais valiosas em menos de 2 minutos por
pessoa. Terminar o exercício com uma breve discussão sobre cada ideia.
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CONSTRUA-O. QUEBRE-O. CONSERTE-O. (II)
- Modelo -

50 - 60 minutos

Desenvolver a sua
solução

Escolha uma ideia inicial

Contrua-o. 10x o conceito, escreva uma versão mais extrema

Interior

Quebre-o. Escreva porque pode falhar, aponte uma potencial fraqueza
Principiante

− Papel
− Caneta
− Quadro Miro

Conserte-o. Escreva uma nova solução que resolva o problema que foi apontado

OBJETOS ALEATÓRIOS
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5 - 10 minutos

Necessidade de ideias mais criativas e inovadoras
→ Usando objetos aleatórios como fonte de inspiração

Desenvolver a sua
solução

REQUISITOS:
Ter um problema ou tópico para idealizar

Interior

PROCESSO:

Principiante

1. Selecionar tipos aleatórios de objetos e colocá-los na mesa.
2. Escolher um objeto que goste e observar mais de perto.
3. Deixar a sua mente fluir livremente e utilizar o objeto - os seus elementos, cores, formas, materiais, etc. - para
gerar novas ideias ou apenas pensamentos.
4. Recolher todas as ideias no flipchart ou na folha de papel

− Papel
− Caneta
− Quadro Miro

6 – 3 – 5 (I)
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Necessidade de muitas ideias criativas

35 - 45 minutos

Desenvolver a sua
solução
Interior

→ Gerar muitas ideias flutuantes que podem ser elaboradas, classificadas e
avaliadas nas próximas etapas
REQUISITOS:
Uma descrição clara do problema ou tema
Grupo com 6 membros (caso contrário, alterar a folha de trabalho)

PROCESSO:
Principiante

− Papel
− Caneta
− Quadro Miro

1. Carregar a folha de trabalho no Miro e preparar-se para usar as canetas.
2. Começar a primeira ronda: Em 5 minutos, cada membro do grupo recolhe 3 ideias.
3. Cada membro do grupo passa para a próxima ronda de post-its no sentido dos ponteiros de relógio. A
próxima ronda pode ser realizada.
4. Repetir o processo até que cada membro do grupo tenha a sua folha de volta.
REGRAS:
Não falar ou olhar para o telemóvel.
Pensar nas próprias ideias / perspetivas, mas também elaborar sobre as ideias dos outros.

6 – 3 – 5 (II)
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- Modelo -

Como poderíamos…
35 - 45 minutos

Ronda 1
Desenvolver a sua
solução
Interior

Principiante

− Papel
− Caneta
− Quadro Miro

Ronda 2
Ronda 3

Ronda 4
Ronda 5

Ronda 6

INVERSÃO DE PROBLEMAS (I)
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10 - 15 minutos

Necessidade de uma nova perspetiva para criar ideias
→ Incluindo uma nova perspetiva e, com ela, receber ideias novas e muito diversas

Desenvolver a sua
solução
Interior

REQUISITOS:
Uma descrição clara do problema
O grupo gerou ideias antes e chegou a uma barreira de criação de novas ideias

PROCESSO:
Principiante

1. Escrever o problema claramente visível no quadro Miro e transformá-lo no oposto.
2. Recolher ideias para o problema inverso.
3. Depois, voltar a recolher as ideias, para que se enquadrem na descrição do problema original.

− Papel
− Caneta
− Quadro Miro

REGRAS:
Não falar ou olhar para o telemóvel.
Pensar nas próprias ideias / perspetivas, mas também elaborar sobre as ideias dos outros.

INVERSÃO DE PROBLEMAS (II)
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- Exemplo -

*EXEMPLO: Foi assim que nasceu a ideia de Activia

10 - 15 minutos

Ideias

Descrição do problema
Desenvolver a sua
solução
Interior

1

Escrever a descrição do
problema original.

4

Por exemplo: como tornar o
iogurte melhor?

Transformar as ideias geradas no
oposto.
Por exemplo: tornar o iogurte mais saudável

Principiante

− Papel
− Caneta
− Quadro Miro

2

Inverter a descrição do
problema original.
Por exemplo: como tornar o
iogurte pior?

3

Gerar ideias para a descrição do
problema inverso.
Por exemplo: tornar o iogurte venenoso

DESAFIO DE INOVAÇÃO COMPETITIVA (I)
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15 - 30 minutos

Desenvolver a sua
solução

Ter que selecionar as melhores ideias de uma variedade de
ideias diferentes
→ Usando perguntas específicas para convergir e selecionar as ideias mais promissoras
REQUISITOS:
Tendo idealizado o problema e tendo classificado e trabalhado mais nas ideias

Interior

PROCESSO:

Principiante

1. Colocar as ideias geradas numa mesa ou parede, para que possam ser vistas por todos os membros da
equipa.
2. Em seguida, avaliar as ideias com base nas perguntas apresentadas no próximo diapositivo.
3. Responder às perguntas e escrever os detalhes em Post-its junto à respetiva ideia.
4. Se desejar, pode avaliar as ideias com base numa escala de 1 (baixo) a 5 (alto) pontos e afixá-las num flipchart.

−
−
−
−

Papel
Caneta
Post-its
Quadro Miro

DESAFIO DE INOVAÇÃO COMPETITIVA (II)
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15 - 30 minutos

Desenvolver a sua
solução

Responda as seguintes questões:

1. Oferece um desempenho superior?

Interior

2. Oferece um benefício crucial para o cliente?

Principiante

3. Como é que o cliente percebe o benefício da sua ideia? O que torna a
ideia importante?

−
−
−
−

Papel
Caneta
Post-its
Quadro Miro

4. Pode ser facilmente copiada pelos concorrentes?
5. Pode ser facilmente invalidada pelo ambiente envolvente?

DESAFIO DE INOVAÇÃO COMPETITIVA (III)
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- Exemplo -

15 - 30 minutos

Desenvolver a sua
solução
Interior

Principiante
−
−
−
−

PapeL
Caneta
Post-its
Quadro Miro

6 CHAPÉUS DO PENSAMENTO (I)
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30 - 40 minutos

Desenvolver a sua
solução
Interior

Necessidade de outras perspetivas
→ Aproveitando a oportunidade de avaliar uma solução de diferentes perspetivas
para obter uma imagem mais holística e detetar alguns pontos fracos da sua solução
REQUISITOS:
Tendo idealizado o seu problema e decidido sobre a ideia mais adequada
Esta ideia deveria ser mais do que apenas uma solução vaga

PROCESSO:
Principiante

− Quadro Miro
− Canetas (coloridas)

1. Escrever a ideia principal que pretende avaliar no topo da folha de papel ou do quadro branco.
2. Em seguida, percorrer as 6 perspetivas diferentes - na sua mente - colocando os 6 chapéus diferentes. Pode
encontrar os detalhes relativos a cada chapéu no próximo slide.
3. Certificar-se de que cada membro da equipa percorre cada um dos chapéus, uma vez que é importante obter
uma visão completa.
4. Certificar-se de que seguem a ordem dos chapéus do próximo slide.

6 CHAPÉUS DO PENSAMENTO (II)
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30 - 40 minutos

Chapéu Branco
•
•

Com este chapéu de pensamento, concentre-se nos dados disponíveis para a sua ideia.
Olhe para a informação que tem, analise as tendências passadas, e veja o que pode
aprender com ela.
Procure lacunas nos seus conhecimentos e tente preenchê-las ou considerá-las.

Desenvolver a sua
solução

•

Interior

Chapéu Vermelho

Principiante

•
•
•

− Quadro Miro
− Canetas (coloridas)

Olhe para os problemas usando a sua intuição, reação instintiva e emoção.
Pense em como outros poderiam reagir emocionalmente.
Tente compreender as respostas das pessoas que não conhecem totalmente o seu
raciocínio.

Chapéu Preto
•
•
•
•

Olhe para os resultados potencialmente negativos de uma decisão.
Olhe com cautela e defensivamente. Tente ver porque pode não funcionar.
Isto é importante porque realça os pontos fracos de um plano. Permite eliminá-los,
alterá-los, ou preparar planos de contingência para combatê-los.
O chapéu de pensamento preto ajuda a tornar os seus planos mais " fortes" e mais
resistentes.

6 CHAPÉUS DO PENSAMENTO (III)
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30 - 40 minutos

Desenvolver a sua
solução
Interior

Principiante

− Quadro Miro
− Canetas (coloridas)

Chapéu Amarelo
•
•
•

Olhe para a solução a partir de uma perspetiva positiva.
É o ponto de vista otimista que o ajuda a ver todos os benefícios da decisão e o valor
nela.
O chapéu de pensamento amarelo ajuda-o a continuar quando tudo parece sombrio e
difícil.

Chapéu Verde
•
•

Este chapéu representa a criatividade.
Desenvolva soluções criativas para um problema. É uma forma livre de pensar, em que há
poucas críticas às ideias.

Chapéu Azul
•
•
•

Este chapéu representa o controlo do processo.
Pense que processos são necessários para garantir o bom funcionamento da ideia.
Se estiver com este chapéu, também assumirá o controlo do processo de pensamento do
grupo. Reveja o processo de pensamento da sua equipa, certificando-se de que todos os
outros chapéus estão a ser usados corretamente.

Definir o seu modelo de
negócio

76
Objetivo
Durante o módulo da definição do modelo de negócio, os estudantes adultos irão explorar e validar
modelos de negócios para apoiar a sua solução para um desafio económico ou social nas suas áreas
rurais. Durante o módulo da definição do modelo de negócio, os estudantes adultos terão de validar
os seus pressupostos mais arriscados através da experimentação. Além disso, neste módulo, os
estudantes adultos irão aprender a registar os seus negócios nos seus próprios países, desde licenças,
qualificações, formas legais, registo, impostos comerciais e seguros.
Os estudantes adultos irão responder a perguntas como: "Já pensámos em cada elemento de uma
ideia e como pode ser transformado num protótipo?; Já verificámos os nossos protótipos na prática
ou com o futuro cliente/utilizador?; Quais são os outros potenciais fluxos de receitas? Quanto valor é
que todos captam?".

Resultados de Aprendizagem
No final deste módulo, os estudantes adultos terão:
1. Explorado diferentes fluxos de receitas para apoiar a sua solução
2. Uma visão clara dos segmentos de clientes, propostas de valor, canais, relações com clientes, fluxos
de receita, recursos chave, atividades chave, parcerias chave e estrutura de custos
3. Uma visão clara do processo de registo de empresas

Módulo

04

EXEMPLOS DE FERRAMENTAS
Pense nestas ferramentas como um guia passo-a-passo para estimular a criatividade dos estudantes adultos, colocando o
desafio que enfrentam no centro da sua jornada empreendedora para encontrar novas soluções para os problemas
económicos e sociais que as comunidades rurais estão a enfrentar.
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6 FERRAMENTAS PARA A DEFINIÇÃO DO
MODELO DE NEGÓCIO

01
02
03
04
05
06

Quadro Canvas de modelo de negócios
Estimativas
Critérios e classificação
Curva de valor
Post-mortem
Prototipagem
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QUADRO CANVAS DE MODELO DE NEGÓCIOS (I)
35 - 45 minutos

Definir o seu modelo
de negócios
Interior

Recolher informação sobre a empresa por detrás do problema OU
criação de um modelo de negócio próprio como nova empresa
(start-up)
→ uma visão holística sobre o modelo de negócio específico
REQUISITOS:
Ter uma empresa com um problema que opera numa área de negócio muito complexa ou pouco clara
Alternativa: A tarefa do projeto é encontrar um negócio inovador que possa ser elaborado com esta ferramenta

PROCESSO:
Intermediário

− Quadro Miro
− Canetas (coloridas)

1. Utilizar a folha de trabalho para preencher as diferentes partes.
2. Desta forma, os detalhes do modelo de negócio, bem como as relações entre as diferentes partes do mesmo,
tornam-se claros.
3. Para mais informações sobre como utilizar a ferramenta, consulte o link em anexo.

80

QUADRO CANVAS DE MODELO DE NEGÓCIOS (II)
35 - 45 minutos

Definir o seu modelo
de negócios
Interior

Intermediário

− Quadro Miro
− Canetas (coloridas)
Uma explicação detalhada pode ser encontrada aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s

ESTIMATIVAS (I)
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60 minutos

Recolha de informação sobre os fluxos de receitas
→ uma visão holística sobre os fluxos de receitas da sua solução

Definir o seu modelo
de negócios
Interior

Especialista

− Quadro Miro
− Canetas (coloridas)

REQUISITOS:
Um elemento-chave do exercício de números aproximados é tornar os pressupostos por detrás das suas
estimativas muito explícitos para que os possa refinar à medida que aprende mais sobre o modelo de negócio
que suporta sua solução.

PROCESSO:
1. Individualmente, rever o modelo de números aproximados e anotar (em palavras) o que precisa saber para
calcular uma estimativa para o seu modelo de negócio.
2. Em equipa, comparar as suas conclusões e chegar a acordo sobre uma fórmula (em palavras).
3. Dividir as tarefas e tentar transformar as palavras em números. Se não tiver estimativas diretas para os
números certos, utilizar uma referência ou fazer uma estimativa, mas certificar-se de que os pressupostos
subjacentes são explícitos.
4. Calcular a sua estimativa e ter uma discussão em grupo sobre o impacto dos resultados.

ESTIMATIVAS (II)
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60 minutos

Definir o seu modelo
de negócios
Interior

Especialista

− Quadro Miro
− Canetas (coloridas)

CRITÉRIOS E CLASSIFICAÇÃO (I)
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30 - 90 minutos

Definir o seu modelo
de negócios

Avaliar até 10 opções de acordo com critérios especificados
→ Compreender e aplicar normas de avaliação e selecionar opções numa gama de
até 10 opções
REQUISITOS:
Tendo criado e especificado até 10 opções

Interior

Principiante

− Qualquer tipo
de material

PROCESSO:
1. Definir 5 a 10 critérios para avaliar as suas 10 principais ideias.
2. Cada membro recebe uma cópia da folha de trabalho, caneta e post-its. Escrever os critérios na coluna da
esquerda da folha de trabalho e as ideias na linha superior.
3. Cada pessoa - individualmente - avalia cada uma das 10 ideias/soluções de acordo com os critérios e pontuaas numa escala de 1 (baixo) a 5 (alto). Calcular a pontuação total na parte inferior.
4. Para a classificação do grupo, desenhar a mesma folha de trabalho num flipchart. Cada membro do grupo
escreve as suas pontuações em post-its e coloca-os no flipchart.
5. Ver o resultado e analisar a pontuação individualmente e no total. Quais as pontuações que se destacam?
Onde se podem encontrar semelhanças?

CRITÉRIOS E CLASSIFICAÇÃO (II)
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- Exemplo -

30 - 90 minutos

Definir o seu modelo
de negócios
Interior

Principiante

− Qualquer tipo
de material

Critérios & Classificação – Folha de trabalho individual
Critérios de
Avaliação

Ideia 1

Ideia 2

Ideia 3

Vantagem
superior

4

5

…

Vantagem social

3

3

Benefícios
cruciais para o
cliente

1

4

Importante para
o cliente

5

2

Robustez contra
concorrentes
que copiam a
ideia

5

4

Robustez contra
as mudanças
ambientais

2

1

Total

20

17

…

Ideia 4

Ideia 5

Ideia 6

Ideia 7

Ideia 8

Ideia 9

Ideia 10

CRITÉRIOS E CLASSIFICAÇÃO (III)
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- Exemplo -

30 - 90 minutos

Definir o seu modelo
de negócios
Interior

Principiante

− Qualquer tipo
de material

Critérios & Classificação – Folha de trabalho da equipa
Critérios de avaliação

Ideia 1

Ideia 2

Ideia 3

Aluno 1

Aluno 2

Aluno 3

Aluno 4

Aluno 1

Aluno 2

Aluno 3

Aluno 4

Vantagem superior

4

3

5

1

…

…

…

…

Vantagem social

3

5

5

1

Benefícios cruciais para
o cliente

1

3

5

2

Importante para o
cliente

5

2

5

3

Robustez contra
concorrentes que
copiam a ideia

5

1

2

3

Robustez contra as
mudanças ambientais

2

1

4

2

Classificação individual

20

15

26

12

Classificação da equipa

Aluno 1

Aluno 2

Aluno 3

Ideia …
Aluno 4

20 + 15 + 26 + 12 = 73

… Continue com a tabela até alcançar as suas 10 ideias

CURVA DE VALOR (I)
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45 - 60 minutos

Nenhuma proposta de valor clara ou USP
→ Definir os fatores de concorrência no mercado específico e avaliar a sua opção
para encontrar o ponto de foco, divergência e valor acrescentado

Definir o seu modelo
de negócios
Interior

REQUISITOS:
A sua ideia favorita. O objetivo aqui é testar a sua competitividade.
Necessidade de conhecer o mercado/concorrência relevante (lembre-se: com base no valor!!!)

PROCESSO:
Principiante

− Quadro Miro
− Canetas (coloridas)

1. Definir os fatores relevantes da concorrência que são os atributos importantes para os seus clientes (eixo x).
2. Avaliar os concorrentes, bem como a sua própria solução de acordo com os fatores previamente definidos
numa escala de 1 (baixo) a 12 (alto) (eixo y).
3. Marcar os fatores de divergência, foco, e valor acrescentado para a sua solução como os fatores em destaque
(ver exemplo no próximo slide).

CURVA DE VALOR (II)
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- Exemplo -

45 - 60 minutos
Foco

Definir o seu modelo
de negócios
Interior
Divergência
F1

F2

F3

Principiante

− Quadro Miro
− Canetas (coloridas)

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

Fatores de Competição
Solução existente #1

Solução existente #2

Sua ideia

Foco: Fatores em que a sua solução tem uma classificação alta, enquanto que as soluções existentes têm uma classificação
bastante baixa.
Valor acrescentado: Fatores que apenas a sua solução oferece e as soluções existentes não.
Divergência: Fatores em que a sua solução é diferente das outras, o que não significa que a sua solução deva ter um melhor
desempenho (por exemplo, se tiver identificado que esse fator não é importante para os seus clientes).

POST-MORTEM
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30 - >60 minutos

Definir o seu modelo
de negócios

Iteração sobre os casos da vida real
→ Fingir que o projeto falhou e perguntar o que correu mal. A tarefa consiste em
gerar razões plausíveis para o fracasso
REQUISITOS:
Ter uma ou um par de "melhores" ideias

Interior

Principiante

− Qualquer tipo
de material

PROCESSO:
1. O post-mortem começa depois de a equipa ter sido informada sobre o plano.
2. O líder da equipa inicia o exercício informando a equipa de que o projeto falhou espetacularmente.
3. A equipa é solicitada a anotar as razões do fracasso num exercício de escrita cerebral (cada um de forma
silenciosa e independente).
4. Todos leem uma razão para o fracasso; todos declaram razões diferentes até que todas tenham sido
registadas.
5. A equipa revê a lista, procurando formas de reforçar o plano.

PROTOTIPAGEM (I)
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30 - >60 minutos

Definir o seu modelo
de negócios
Interior

Principiante

− Qualquer tipo
de material

Necessidade de uma solução tangível ou visualização da ideia
→ Transformar a sua ideia numa solução tangível que possa ser utilizada para testar
e obter feedback
REQUISITOS:
Tendo decidido sobre uma solução.
Tendo trabalhado todos os detalhes, para que haja uma imagem bastante clara de como poderia ser um
protótipo.

PROCESSO:
1. Com base na sua solução, escolher materiais adequados, ferramentas de visualização ou outros itens para
criar a sua solução.
2. Todos os tipos de protótipos são possíveis. Como base, pensar na finalidade do protótipo: Será capaz de
desempenhar as funções principais? Será capaz de representar o desenho? Será capaz de mostrar o
processo? Etc.?
3. Pode trabalhar em diferentes protótipos e utilizá-los para gerar feedback de potenciais clientes ou como
visualização para uma apresentação.

PROTOTIPAGEM (II)
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- Regras -

•

Pense com as mãos – Ao passar a energia da cabeça para as mãos, a criatividade é utilizada
de uma forma diferente e muitas vezes melhora a ideia.

•

Enviesamento para a ação – Pare de falar sobre isso e faça-o! As equipas que começam a
construir imediatamente acabam por obter melhores resultados do que as equipas que analisam
e planeiam antes de começarem a construir.

•

Celebre o fracasso – As falhas são esperadas e a liderança inovadora até as procura, se
receber feedback sobre o que correu mal.

•

Rápido e sujo – A prototipagem rápida é sobre a produção de um protótipo após o outro. Isto
significa resistir à tendência para melhorar e aperfeiçoar as coisas antes de as testar. Não se
apegue demasiado emocionalmente a ele.

•

Iterações – A magia e o poder da prototipagem surgem nas iterações. Rever o processo uma e
outra vez.

•

Imperfeito / Inacabado – Um protótipo é eternamente um trabalho em progresso.

•

Lembre-se do que está a testar – Todos os protótipos devem ter um problema de teste
central. Encontre um equilíbrio entre recordar essa questão central, mas também deixar algum
espaço livre para outros pensamentos.

•

Construa com o utilizador em mente – Teste o protótipo em relação aos
comportamentos e necessidades dos utilizadores potenciais.

30 - >60 minutos

Definir o seu modelo
de negócios
Interior

Principiante

− Qualquer tipo
de material

PROTOTIPAGEM (III)
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- Armadilhas típicas -

30 - >60 minutos

Definir o seu modelo
de negócios
Interior

Principiante

− Qualquer tipo
de material

• Facilmente ignorado – Uma vez que a liderança inovadora tem uma nova e promissora
ideia, a tentação é fazer um lançamento rápido sem perder mais tempo. Mas o tempo gasto em
protótipos é um investimento muito bom, uma vez que assegurará que esta ideia inovadora
melhore muito as probabilidades de sucesso. Os compradores terão sido consultados e o seu
feedback incorporado - sabe que eles a querem, uma vez que a co-criaram.

• Facilmente subestimado – A prototipagem pode parecer infantil, especialmente nas
fases iniciais, quando os brinquedos e a diversão podem ser mal interpretados como uma
atividade lúdica sem benefícios comerciais. A prototipagem na fase inicial assegurará, no entanto,
que potenciais falhas sejam descobertas precocemente, quando a sua reparação ainda não é
dispendiosa. Após a introdução no mercado, será demasiado tarde para as reparar a baixo custo.

• Facilmente evitado – Queremos evitar a dor ou perda de prestígio frequentemente
associada ao fracasso - e falharemos muitas vezes durante a prototipagem. Se encarar o fracasso
como um ponto de partida para aprender e melhorar, em vez de ser um resultado do qual se
envergonhar, ajudará bastante a superar a hesitação natural que muitos de nós sentimos em
relação ao fracasso.

PROTOTIPAGEM (IV)
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30 - >60 minutos

Necessidade de uma solução tangível ou visualização da ideia
→ Transformar a sua ideia numa solução tangível que possa ser utilizada para testar
e obter feedback

Definir o seu modelo
de negócios

REQUISITOS:

Interior

Tendo decidido sobre uma solução.
Tendo trabalhado todos os detalhes, para que haja uma imagem bastante clara de como poderia ser um
protótipo.

Principiante

− PowerPoint

PROCESSO:
1. Com base na sua melhor opção, desenvolver uma apresentação PowerPoint para visualizar a sua ideia.
2. Pensar no que quer realmente destacar! Pensar na necessidade que o seu protótipo visa, a abordagem, ou
seja, a solução que oferece, o benefício para o cliente, e a sua concorrência, ou seja, as alternativas
disponíveis no mercado.
3. Pode dividir as diferentes partes (Necessidade, Abordagem, Benefício, Concorrência) dentro da sua equipa.
Ou seja, cada membro da equipa assume uma.
4. O resultado é um PowerPoint!
5. O pitch não deve ser superior a 5 minutos.

PROTOTIPAGEM / NABC PITCH (I)
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30 - >60 minutos

Necessidade de uma solução tangível ou visualização da ideia
→ Transformar a sua ideia numa solução tangível que possa ser utilizada para testar
e obter feedback

Definir o seu modelo
de negócios

REQUISITOS:

Interior

Tendo decidido sobre uma solução.
Tendo trabalhado todos os detalhes, para que haja uma imagem bastante clara de como poderia ser um
protótipo.

Principiante

− PowerPoint

PROCESSO:
1. Com base na sua melhor opção, desenvolver uma apresentação PowerPoint para visualizar a sua ideia.
2. Pensar no que quer realmente destacar! Pensar na necessidade que o seu protótipo visa, a abordagem, ou
seja, a solução que oferece, o benefício para o cliente, e a sua concorrência, ou seja, as alternativas
disponíveis no mercado.
3. Pode dividir as diferentes partes (Necessidade, Abordagem, Benefício, Concorrência) dentro da sua equipa.
Ou seja, cada membro da equipa assume uma.
4. O resultado é um PowerPoint!
5. O pitch não deve ser superior a 5 minutos.

PROTOTIPAGEM / NABC PITCH (II)
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- CONVENCER OS OUTROS DA SUA IDEIA -

30 - >60 minutos

Definir o seu modelo
de negócios

1.

Qual é a necessidade?

2.

Qual é a solução? (abordagem)

3.

Como é que esta solução cria um
benefício?

4.

Qual é a concorrência / que
alternativas estão disponíveis?

Interior

Principiante

− PowerPoint

Pitch – Apresentação da sua
solução

96
Objetivo
Durante o módulo de desenvolvimento do pitch, os estudantes adultos irão aprender competências e
estratégias de apresentação. Um pitch é um método para um breve resumo de uma ideia cujo foco
está nos aspetos positivos, como a singularidade. Em termos de conteúdo, o pitch deve ser sempre
adaptado ao grupo-alvo relevante. Todos os campos requerem muita prática e não devem ser
subestimados pelos estudantes adultos. Tal como no desenvolvimento da solução, o pitch deve ser
melhorado passo a passo nos loops de iteração.
Os estudantes adultos irão responder a perguntas como: "Que problema estamos (ou queremos)
resolver?; Que tipos de pessoas, grupos ou organizações têm esse problema?; Quantos são, onde
estão, o que fazem agora?; Como somos diferentes?; Com quem vamos competir? Como são
diferentes?".

Resultados de Aprendizagem
No final deste módulo, os estudantes adultos terão:
1. Compreendido o propósito e a estrutura de um bom pitch
2. Desenvolvido a sua apresentação e considerado uma série de dicas e melhores práticas de como
compreender o seu público
3. Completado algumas simulações e recebido feedback fornecido pelos facilitadores e as outras
equipas

Módulo

05

EXEMPLOS DE FERRAMENTAS
Pense nestas ferramentas como um guia passo-a-passo para estimular a criatividade dos estudantes adultos, colocando o
desafio que enfrentam no centro da sua jornada empreendedora para encontrar novas soluções para os problemas
económicos e sociais que as comunidades rurais estão a enfrentar.

98
3 FERRAMENTAS PARA A PREPARAÇÃO DA
APRESENTAÇÃO

01 Discurso de Elevador / Elevator pitch
02 Pitching canvas
03 Lista de verificação do pitch
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DISCURSO DE ELEVADOR / ELEVATOR PITCH (I)
10 - 20 minutos

Apresentar a sua
solução
Interior ou exterior

Obter uma visão geral das opções e apresentar os seus
prós e contras
→ Apresentação breve e convincente de cada opção a ser preparada para a seleção
REQUISITOS:
Ter uma quantidade reduzida de opções de menos de 10
Ter já elaborado sobre as opções

PROCESSO:
Principiante

− nenhum

1. Dividir as opções entre os membros do grupo.
2. Cada membro elabora a sua opção de acordo com as seguintes questões:
1. Qual é o problema?
2. Qual é a solução?
3. Porque é única? O que é que a torna especial?
3. Cada membro apresenta a sua opção dentro de 60 segundos.
4. Após a apresentação, os outros membros podem fazer comentários ou perguntas para esclarecer melhor a
opção.
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DISCURSO DE ELEVADOR / ELEVATOR PITCH (II)
10 - 20 minutos

Apresentar a sua
solução

1. Qual é o problema?

Interior ou exterior

2. Qual é a solução?

Principiante

60 segundos
− nenhum

3. O que a torna única ou
especial?

PITCHING CANVAS (I)
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10 - 20 minutos

Apresentar a sua
solução

Construir o enredo do seu pitch
→ Cobrirá todos os elementos essenciais: problema, solução, modelo de negócio,
credibilidade, e apelo à ação
REQUISITOS:
Ter uma visão clara e detalhada do seu problema, solução, modelo de negócio, credibilidade, e apelo à ação

Interior ou exterior

Principiante

− nenhum

PROCESSO:
1. Individualmente, captar todos os elementos possíveis que poderia abordar sobre o problema, solução,
modelo de negócio, credibilidade e apelo à ação em post-its.
2. Ter uma discussão em grupo para se concentrar na mensagem principal que pretende transmitir sobre o
problema, solução, modelo de negócio, credibilidade e apelo à ação.
3. Dividir as funções e pedir a metade da equipa para ser crítica. Mover elementos não essenciais para as
perguntas e respostas. A outra metade da equipa pode argumentar contra isso. Decidir em conjunto o que
não é essencial.
4. Improvisar um pequeno pitch de 5 minutos com base na versão atual do pitching canvas. Fazer alterações, se
necessário.
5. Dividir as funções e designar 1 pessoa para criar um rascunho de pitch com base no pitching canvas. Marcar
uma reunião para rever o plano do pitch e iterar sobre ele.

PITCHING CANVAS (II)
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10 - 20 minutos

Apresentar a sua
solução
Interior ou exterior

Principiante

− nenhum

LISTA DE VERIFICAÇÃO DO PITCH (I)
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10 - 20 minutos

Construir o enredo do seu pitch
→ Cobrirá todos os elementos essenciais: problema, solução, modelo de negócio, credibilidade, e
apelo à ação

Apresentar a sua
solução

REQUISITOS:
Ter uma visão clara e detalhada do seu problema, solução, modelo de negócio, credibilidade, e apelo à ação

Interior ou exterior

PROCESSO:

Principiante

1. Rever o primeiro rascunho do seu pitch deck fazendo uma primeira simulação. (10 minutos)
2. Percorrer os diferentes elementos de construção do seu pitch e considerar os principais elementos descritos
na lista de verificação do pitch. (15 minutos)
3. Concordar sobre o que precisa de ser melhorado no primeiro projeto e dividir funções e responsabilidades.

− nenhum

LISTA DE VERIFICAÇÃO DO PITCH (II)
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10 - 20 minutos

Apresentar a sua
solução
Interior ou exterior

Principiante

− nenhum
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Dicionário (I)
Design Thinking
O design thinking é uma abordagem à inovação centrada no ser humano que se baseia no conjunto de ferramentas do
designer para integrar as necessidades das pessoas, as possibilidades da tecnologia, e os requisitos para o sucesso
empresarial. (Tim Brown, IDEO)
Aprendizagem baseada na comunidade
A aprendizagem baseada na comunidade refere-se a uma grande variedade de métodos e programas de ensino que as
IES utilizam para ligar o que está a ser ensinado nas universidades às suas comunidades circundantes, incluindo
instituições locais, história, literatura, património cultural, e ambientes naturais.
Aprendizagem baseada em problemas
A aprendizagem baseada em problemas é uma abordagem pedagógica centrada no estudante, na qual os estudantes
adultos obtêm conhecimentos e competências através do processo de resolução de um problema em aberto.
Empatia
A capacidade de partilhar os sentimentos ou experiências de outra pessoa, imaginando como seria estar na situação
dessa pessoa. Como ter empatia? Observar, seguir, ouvir, mergulhar, observar, falar, etc.
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Dicionário (II)
Ideação
Ideação significa gerar muitas ideias. O brainstorming encoraja-o a pensar de forma ampla e sem restrições. Muitas
vezes são as ideias malucas que despertam pensamentos visionários. (IDEO, 2012)
Pitch
Um pitch é a principal maneira de apresentar a sua ideia e de a utilizar para convencer diferentes tipos de pessoas desde bancos a potenciais clientes - a juntarem-se à sua causa. (IDEO Designkit, 2020)
Problema dado
Este é o problema inicial que normalmente é dado pelo detentor do problema (empresa, ambiente, pessoa específica,
etc.). Esta não é a descrição final do problema que será utilizada para o processo de inovação.
Problema percebido
Este é o problema que é percebido pela equipa inovadora depois de se ter empatia com o problema inicial dado.
Prototipagem
Um protótipo é uma representação rudimentar do produto ou serviço real, representando o seu aspeto e/ou o seu
funcionamento. Consequentemente, a prototipagem é o ato de construir representações tangíveis da ideia, fazendo uso
de materiais e técnicas mais baratos e acessíveis. Isto contribuirá para otimizar o produto ou serviço.
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